
 

 

 

 

Αθήνα,  6 Ιουνίου 2016 
 

ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ – ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΣΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ. 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Συνεχίζεται ο πολυμέτωπος αγώνας της ΟΤΟΕ, μετά τις αποφάσεις της Εκτελεστικής 

Γραμματείας ενάντια στον Αντι-ασφαλιστικό Νόμο της Κυβέρνησης, που ψηφίστηκε πρόσφατα, 
με τον οποίο ακυρώνονται ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. 

Στη συνεδρίαση έγινε εκτεταμένη ενημέρωση για τις ενέργειες της ΟΤΟΕ, που έχουν ήδη 

δρομολογηθεί και αφορούν στην υλοποίηση της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου, με στόχο 
την ανατροπή στην πράξη και με όλα τα νόμιμα μέσα των αντι-ασφαλιστικών διατάξεων ενός 
νόμου πρωτοφανούς αγριότητας για το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων της 
χώρας και ταυτόχρονα, ιδιαίτερα άδικου και εκδικητικού για τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Στα πλαίσια της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ έγινε ήδη (πριν από τη 

Εκτελεστική Γραμματεία) ευρεία σύσκεψη νομικών συμβούλων της ΟΤΟΕ, καθηγητών 

Πανεπιστημίου των ειδικοτήτων που απαιτούνται και ανατέθηκε από την ΟΤΟΕ ο σχεδιασμός και 

η υλοποίηση τεκμηριωμένης νομικής προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με στόχο την 

πλήρη εφαρμογή των Καταστατικών των Ασφαλιστικών Ταμείων των Τραπεζών (ΤΑΠΤΠ-

ΤΕΑΠΕΤΕ-ΛΑΚ), που είχαν ενταχθεί στο ΕΤΑΤ και αφορούν: 

Α) στην επαναφορά του υπολογισμού των συντάξεων για όλους (εργαζόμενους που 

αποχωρούν και συνταξιούχους), όπως προβλέπεται στα καταστατικά τους. 

Β) στη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης για όλους τους εργαζόμενους του ΕΤΑΤ, 

όπως προβλέπεται στα καταστατικά τους. 

Γ) στη διατήρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, όσων ήδη έχουν αποχωρήσει από τις 

Τράπεζες με προγράμματα εθελούσιων εξόδων και έχουν την προσδοκία συνταξιοδότησης, όπως 

προβλέπεται στα καταστατικά τους. 
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Ακόμα εκτός από τους ασφαλισμένους συναδέλφους εργαζόμενους και συνταξιούχους του 
ΕΤΑΤ θίγονται: 

1. Οι ασφαλισμένοι των ειδικών Ταμείων Κύριας Σύνταξης (Εθνικής, πρ. Ιονικής, Ελλάδος, 

πρ. Αγροτικής, πρ. ΕΤΒΑ). Μεγάλοι χαμένοι του νόμου είναι οι συνταξιοδοτούμενοι με 

35ετίες λόγω κατάργησης των καταστατικών διατάξεων των πρώην ταμείων τους. (όρια 
θεμελίωσης - αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων) καθώς και οι συνταξιούχοι 
λόγω της μείωσης του πλαφόν των κύριων συντάξεων στα 2.000 ευρώ και της 
αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων, αφού αθροίζεται η κύρια και επικουρική 
σύνταξης με οροφή στα 1.300 ευρώ. 

2. Οι ασφαλισμένοι τραπεζοϋπάλληλοι των τριών Ταμείων Υγείας (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΠ-

ΕΤΒΑ) τα οποία εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ για τις παροχές σε είδος και παρέμειναν στο 
ΤΑΥΤΕΚΩ για τις παροχές σε χρήμα.  Με τον νόμο οι παροχές αυτές ενσωματώνονται στον 
ΕΦΚΑ και οδηγούνται έτσι σε σίγουρη υποβάθμιση, έως και την κατάργησή τους, παρά το 

γεγονός των υψηλών εισφορών που καταβάλλονται. 

Τις προσεχείς μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της νομικής προετοιμασίας και θα 

κατατεθεί η σχετική νομική προσφυγή της ΟΤΟΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Εκτός από τα παραπάνω η ΟΤΟΕ στα πλαίσια των ίδιων αποφάσεων του Γενικού της 

Συμβουλίου, θα συνεχίσει τους αγώνες της με μαζικές παρεμβάσεις, με περιοδείες ενημέρωσης 
και οργάνωσης των εργαζομένων και των συνταξιούχων των τραπεζών που θίγονται: 

Στόχος μας είναι η ανατροπή των αντι-ασφαλιστικών διατάξεων του νόμου που ψήφισε η 

«αριστερή» Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στα πλαίσια δικών της επιλογών στοχοποίησης του 

κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.  

Αυτές οι προσπάθειες της ΟΤΟΕ θα ενταθούν και θα κλιμακωθούν σε όλα τα επίπεδα, 

δεδομένου ότι αυτός ο αγώνας του κλάδου είναι μονόδρομος και αποτελεί τη μοναδική 
ενδεδειγμένη στρατηγική, αφού έγινε ολοφάνερη, πλέον, η προσπάθεια να διασκεδαστούν (αν 

είναι δυνατόν) οι συνέπειες του αντιασφαλιστικού νόμου στη συνάντηση που είχε η ΟΤΟΕ και η 

ΟΣΤΟΕ την περασμένη εβδομάδα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. 

Ήταν μια συνάντηση, η οποία δεν έλυσε κανένα πρόβλημα γιατί δεν δόθηκε καμία ουσιαστική 
απάντηση από την πλευρά τους, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν και αιχμές εναντίον των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων, αντί να επιδείξουν – όπως θα όφειλαν – στοιχειώδη 
σεβασμό στην ιστορία και στις κατακτήσεις του κλάδου μας. 

Φυσικά πήραν την απάντηση που έπρεπε από την ΟΤΟΕ και την ΟΣΤΟΕ, επί των λεγομένων 

τους. 

Η ΟΤΟΕ, με απόλυτη επίγνωση όλων των δυσκολιών, θα ακολουθήσει ξανά το δρόμο του 

χρέους που επιβάλλει η ιστορία της, οι αγώνες της και οι κατακτήσεις ενός κλάδου με 
πολύπλευρη συμβολή στο συνδικαλιστικό κίνημα, στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα. 

Εκείνοι, που μας πούλησαν ψεύτικες ελπίδες και μας οδήγησαν σε ένα χαμένο παρόν, δε θα 
μπορέσουν να μας στερήσουν τα όνειρα, να διεκδικήσουμε ξανά με τις δικές μας δυνάμεις και 
τους αγώνες μας ένα μέλλον που δικαιούμαστε και μας ανήκει. 

 
   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


