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ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
 

Η συγκυβέρνηση και η Τρόικα συνεχίζουν το έγκληµα σε βάρος της περιουσίας των 
Ασφαλιστικών Ταµείων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων µας. 

Αφού για χρόνια καταλήστεψαν τα αποθεµατικά των Ταµείων χαρίζοντάς τα στις 
Τράπεζες και τους επιχειρηµατίες, αφού χρησιµοποίησαν τα αποθεµατικά για την 
ενίσχυση του χρηµατιστηρίου και οδήγησαν τα Ταµεία στη σηµερινή δραµατική 
κατάσταση, ετοιµάζονται σήµερα να δώσουν τη χαριστική βολή στα αποθεµατικά των 
Ταµείων και να τα οδηγήσουν σε διάλυση µέσα από το κούρεµα των οµολόγων. 

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα όχι µόνο δεν εξαίρεσαν  τα Ασφαλιστικά Ταµεία από το 
κούρεµα των οµολόγων, που αποτελεί βασικό αίτηµα του συνδικαλιστικού κινήµατος, 
αλλά αντίθετα αρνούνται να καλύψουν κάθε νέα απώλεια των Ταµείων τη στιγµή που 
χαρίζουν και πάλι απλόχερα δεκάδες δις στις Τράπεζες. 

Τα αποθεµατικά όµως των Ταµείων αποτελούν ιερή περιουσία των ασφαλισµένων. 
Η Α.∆.Ε.∆.Υ. έχει ζητήσει και ζητά την εξαίρεση των Ασφαλιστικών Ταµείων από 

το κούρεµα των οµολόγων. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή  της Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί τα ∆.Σ. των Ταµείων να µην 

προχωρήσουν στο νέο έγκληµα σε βάρος των Ταµείων και των ασφαλισµένων. 
Η Α.∆.Ε.∆.Υ. θα πάρει κάθε µέτρο για  να αποτρέψει τη νέα ληστεία σε βάρος των 

Ταµείων. Στα πλαίσια αυτά επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµη ενέργεια που θα διασφαλίζει 
τα συµφέροντα των ασφαλισµένων και των αποθεµατικών των Ταµείων. Επίσης  θα 
εξετάσει και προσφυγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδας. 

Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη σε παράσταση 
διαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί αύριο Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012, στις 13.30 
µπροστά στα γραφεία του ΤΕΑ∆Υ (Όθωνος 10), όπου θα συνεδριάσει το ∆.Σ. του 
Ταµείου για να πάρει αποφάσεις για το παραπάνω θέµα. 

 
Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 
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