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Προς: 

 τους Συλλόγους Μέλη της ΟΤΟΕ 

 την ΟΣΤΟΕ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  

ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ Η 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

 

 

Πρόκειται για έναν νόμο πρωτοφανούς αντιασφαλιστικού κυνισμού και αγριότητας 
εναντίον των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων ανεξάρτητα σε ποιο Ταμείο  
είναι ασφαλισμένοι, των οποίων οι συντάξεις μειώνονται δραματικά, που αποδεικνύει την 
συνεχή στοχοποίηση των εργαζόμενων του κλάδου από την σημερινή Κυβέρνηση. 

 
Ιδιαίτερα η ένταξη του ΕΤΑΤ στον Ενιαίο Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), εμπεριέχει 

σημαντικές μειώσεις πλέον του 30%  στους ήδη συνταξιούχους, πάνω από τις μειώσεις των 
προηγούμενων μνημονίων, ενώ, ταυτόχρονα, καταργείται το καταστατικό του Ταμείου για όσους 
μέχρι την ψήφιση ταυ νόμου δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με αποτέλεσμα την 
υπερβολική αύξηση των ορίων ηλικίας για τους σημερινούς δικαιούχους του ΕΤΑΤ. 
 

 
Έτσι, ασφαλιστικά δικαιώματα δεκαετιών που ήταν αποτέλεσμα των αγώνων του 

πρωτοπόρου κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, καταργήθηκαν χωρίς κανένα ίχνος δικαίου και 
ηθικής αναστολής, από μια Κυβέρνηση που υπακούει στα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών με 
εκτελεστικά όργανα τους αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι δήλωναν υποκριτικά στην ΟΤΟΕ 
μέχρι την τελευταία στιγμή ότι έψαχναν δήθεν να βρουν… τη καλύτερη δυνατή λύση, 
προκαλώντας έτσι ακόμα περισσότερο και τη νοημοσύνη μας και την αγανάκτησή μας. 

 
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, αποφάσισε τα εξής: 
 

1. Τη διοργάνωση μαζικής παρέμβασης διαμαρτυρίας της ΟΤΟΕ και της ΟΣΤΟΕ προς 
το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας με την απαίτηση της ανατροπής των συνεπειών 
που προκλήθηκαν από τον αντιασφαλιστικό νόμο της Κυβέρνησης σε βάρος τους. 

2. Την άμεση έναρξη περιοδειών ενημέρωσης των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων στην Αθήνα και στις περιφέρειες της χώρας, 
προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι καταστροφικές συνέπειες του νόμου και των 
μνημονιακών πολιτικών στην Κοινωνική Ασφάλιση. 
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3. Την οργάνωση της συστηματικής ενεργοποίησης των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων, προκειμένου με διαρκή και μαζική συμμετοχή 
στους αγώνες να διεκδικήσουν ξανά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και από την 
Κυβέρνηση αλλά και από τις Τράπεζες, που με ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης 
φορτώνονται στις πλάτες των τραπεζοϋπαλλήλων. 

4. Το σχεδιασμό της υλοποίησης τεκμηριωμένης νομικής προσφυγής στη 
δικαιοσύνη και σε όποιο επίπεδο απαιτείται (ΣτΕ κ.λπ.) με αίτημα την ανατροπή 
των αντιασφαλιστικών διατάξεων, τη δικαίωση των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων. 

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ τόνισε κατηγορηματικά ότι, η Σημαία του 

αγώνα των τραπεζοϋπαλλήλων για την ανατροπή των αντιασφαλιστικών 

διατάξεων του νόμου της Κυβέρνησης δεν πρόκειται να υποσταλεί και ο 

αγώνας τους θα έχει βάθος και διάρκεια. 

 

 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η Γραμματέας Ασφαλιστικού της ΟΤΟΕ 
 
 
 

Βάσω Βογιατζοπούλου 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Υ.Γ. 

Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο  καθώς και  ανακοίνωση με 
τις επιπτώσεις του αντιασφαλιστικού νόμου στους εργαζόμενους και στους 
συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους.  

Παράλληλα θα αποσταλεί επιστολή ενημέρωσης ειδικά προς τους συνταξιούχους 
τραπεζοϋπαλλήλους όσον αφορά τις άμεσες επιπτώσεις που θα έχουν  λόγω της 
κατάργησης του ΕΤΑΤ. 

 


