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ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΗ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΗ 2005 
 

Συνάδελφοι, 
 Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΟΤΟΕ και της ΕΕΤ με θέμα την εξεύρεση λύσης 
για την Ενιαία αντιμετώπιση του Ασφαλιστικού. 
 Στη συνάντηση αυτή έγινε συζήτηση πάνω στις αρχές που έχει θέσει  η ΟΤΟΕ με την 
πρότασή της και υπήρξε σύγκληση επί των εξής αρχών : 
1.- Η ένταξη των Ταμείων Κύριας Σύνταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πρέπει να  γίνει με βάση το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.3029/92) δηλαδή με βάση τα καταστατικά τους. 
2.- Η οποιαδήποτε λύση να είναι «λύση πακέτο» (δηλαδή Δημιουργία του Ε.Τ.Α.Τ. και 
ταυτόχρονη ένταξη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την κύρια σύνταξη). 
3.- Η συζήτηση αφορά μόνο την Κοινωνική Ασφάλιση και δεν έχει καμία σχέση με τα 
Επαγγελματικά Ταμεία. 
Συνάδελφοι, 
 Η συμφωνία στα παραπάνω σημεία αρχών δεν σημαίνει ότι δρομολογήθηκε η λύση του 
προβλήματος αλλά διατηρεί ανοιχτό το διάλογο πάνω στα κύρια και ουσιαστικά σημεία που 
αφορούν στη δημιουργία  του Ε.Τ.Α.Τ. (Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου). 
 Τα βασικά σημεία της πρότασης της ΟΤΟΕ που παραμένουν ανοιχτά είναι : 

1) Ο νομικός χαρακτήρας του Ε.Τ.Α.Τ. πρέπει  να είναι Ν.Π.Ι.Δ. γιατί με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζονται οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις από κυβερνητικές 
παρεμβάσεις. 

2) Να αφορά όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους ανεξάρτητα πότε πρωτοασφαλίστηκαν ή 
θα πρωτοασφαλιστούν στην Κοινωνική Ασφάλιση 

3) Να είναι ξεκάθαροι οι όροι και οι προϋποθέσεις των παροχών. 
Συνάδελφοι, 
 Ο αγώνας για μια λύση ενιαία και βιώσιμη συνεχίζεται. Η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα 
και αποφασιστικότητα όλων των εργαζομένων σ΄ αυτή την κρίσιμη στιγμή που βρίσκονται οι 
διαπραγματεύσεις αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του αγώνα μας. 
 Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να είναι σε διαρκή και  αγωνιστική ετοιμότητα και 
να συμμετάσχουν με όλες τους τις δυνάμεις στην 24ωρη απεργία της 17 Μάρτη που 
διοργανώνει η Γ.Σ.Ε.Ε. για την 

- αντιμετώπιση της ακρίβειας 
- εφαρμογή πολιτικής για μείωση της ανεργίας 
- απόκρουση της επίθεσης που γίνεται στα δικαιώματα των εργαζομένων 

 
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. 
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ (10.30 Π.Μ.) 
Η ΟΤΟΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΠΛΟΚ 

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

         Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας     
     Σταύρος Κούκος           Ανέστης Πίσχινας 



 


