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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Όχι στην καταλήστευση των ∆ηµόσιων Ασφαλιστικών Ταµείων 

 
Ως ∆.Σ. της ΟΛΜΕ από την πρώτη στιγµή που εµφανίστηκε στο προσκήνιο το σκάνδαλο, 

που αφορά στη διαχείριση των αποθεµατικών του Επικουρικού µας Ταµείου (ΤΕΑ∆Υ), µε την 
εισαγγελική παρέµβαση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, παρακολουθούµε µε εξαιρετική προσοχή το 
σοβαρό αυτό ζήτηµα.  

Μέριµνά µας είναι η συγκέντρωση ασφαλών και διασταυρωµένων πληροφοριών, που 
σχετίζονται µε όλες τις όψεις του ζητήµατος. Για το σκοπό αυτό καλέσαµε την Τρίτη, 20-3-2007, 
και συζητήσαµε αναλυτικά µαζί του για όλες τις πτυχές του θέµατος, τον πρόεδρο της Α∆Ε∆Υ, 
συνάδελφο Σπύρο Παπασπύρο, ως εκπρόσωπο της Εκτελεστικής της Επιτροπής. Ακόµη, 
κινούµενοι στην ίδια κατεύθυνση µε στόχο δηλαδή την ολοκληρωµένη και έγκυρη διερεύνηση 
έχουµε καλέσει και τους πέντε συναδέλφους, που συµµετέχουν ως εκπρόσωποι των ασφαλισµένων 
στο ∆.Σ. του ΤΕΑ∆Υ και οι οποίοι, όπως είναι γνωστό έχουν οριστεί σύµφωνα µε το νόµο από την 
Ε.Ε. της Α∆Ε∆Υ.  
 Στο πλαίσιο αυτό απαιτούµε την άµεση και σε βάθος διερεύνηση του σκανδάλου. 
Παράλληλα µε τις ποινικές ευθύνες όσων ενέχονται στο σκάνδαλο υπάρχουν και ευθύνες για το  
απαράδεκτο νοµοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει στις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταµείων να 
«τζογάρουν» τις εισφορές των ασφαλισµένων στο χρηµατιστήριο. 
 Είναι, επίσης, ανάγκη µέσα από ουσιαστικό διάλογο να τεθούν οι αρχές και οι κανόνες που 
πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των αποθεµατικών των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων.  

Ως ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα επανέλθουµε µε αναλυτική ανακοίνωση για το σοβαρό αυτό θέµα 
υπογραµµίζοντας την κατηγορηµατική άποψή µας ότι τα αποθεµατικά των Ταµείων µας, τόσο του 
ΤΕΑ∆Υ όσο και του ΜΤΠΥ, σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι αντικείµενο συναλλαγών µε 
ιδιωτικές χρηµατιστηριακές εταιρείες και πολύ περισσότερο του χρηµατιστηριακού τζόγου. Σε 
κάθε περίπτωση τα αποθεµατικά πρέπει να τελούν κάτω από την διασφάλιση και την εγγύηση της 
Τράπεζας της Ελλάδος.  

Επιπλέον εξετάζουµε ως επικουρικό µέτρο των παρεµβάσεών  µας την δυνατότητα άσκησης 
ένδικων µέσων για την προάσπιση των εισφορών και του 35χρονου µόχθου των χιλιάδων 
συναδέλφων µας.  
 
 

 


