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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ 
 
√ Η ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 
√ Ο ΣΥΕΤΕ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΦΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
Συνάδελφοι, 
 Αργά την Παρασκευή, 25/7/2008, το Υπουργείο Οικονομικών μας κοινοποίησε την 
Ειδική Οικονομική Μελέτη, που εκπόνησε η αναλογιστική εταιρία στην οποία ο Υπουργός 
είχε αναθέσει αυτή τη «δουλειά». Η εταιρεία παραδέχεται ότι η μελέτη έγινε σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή δεν έγινε με επιστημονικό τρόπο αλλά 
σύμφωνα με τις σκοπιμότητες και τις υποδείξεις του  Υπουργείου. Τούτο αποκαλύπτουν 
οι ακραίες παραδοχές αυτής της μελέτης, οι οποίες μάλιστα είναι αντίθετες ακόμα και στον 
αντιασφαλιστικό και αντισυνταγματικό νόμο 3371/2005.  
Συγκεκριμένα η μελέτη, μεταξύ άλλων πολλών παραδοχών που παραβιάζουν κατάφωρα 
τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, συντάχθηκε προβλέποντας: 

• Μηδενικές αυξήσεις στις συντάξεις που θα χορηγούνται από το ΕΤΑΤ. 
• Αυξήσεις 2% στις συντάξεις που θα λαμβάνονται από το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ. 
• Υφαρπαγή της περιουσίας του Λογαριασμού Επικούρησης, ενώ είναι γνωστό ότι 

η Διοίκηση, η διαχείριση της περιουσίας και η παρουσία του Λογαριασμού 
Επικούρησης , δεν μπορεί να μεταφερθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ ή στο ΕΤΑΤ αν δεν 
συμφωνήσουν οι ασφαλισμένοι, δηλαδή αν δεν προηγηθεί η νόμιμη διάλυσή του. 

• Επιστροφή στους μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους των υψηλότερων εισφορών 
που καταβλήθηκαν για αυτούς και όχι καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής 
παροχής όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. 

Αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης, επαίσχυντης και αντισυνταγματικής ενέργειας της 
Κυβέρνησης και της Διοίκησης είναι να βγει ως αποτέλεσμα ότι η τράπεζα δεν οφείλει 
τίποτα στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ. 
 
 ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΓΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ 
 

Ο ΣΥΕΤΕ και οι εργαζόμενοι της ΕΤΕ δεν θα επιτρέψουν να σφαγιαστούν τα ασφαλιστικά 
δικαιώματά τους και θα αγωνιστούν αποφασιστικά και με κάθε τρόπο μέχρι «την τελική 
νίκη». 
 
Συνάδελφοι, 
Θα σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους για τις εξελίξεις και σας καλούμε σε αγωνιστική 
ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 


