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Με ιδιαίτερη αγωνία οι εργαζόμενοι στην Εθνική πα-

ρακολουθούν την πορεία των Ασφαλιστικών τους Τα-

μείων.

Ενάμιση χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου 3371/2005 

καμία λύση και καμία διέξοδος δεν υπάρχει εξαιτίας της 

εμμονής της Κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα προβλημα-

τικό, αντιασφαλιστικό και αντισυνταγματικό νόμο που 

πλήττει τα ασφαλιστικά δικαιώματα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟ-

ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στην Ε.Τ.Ε.

Είναι ένας νόμος με τον οποίο Κυβέρνηση και Τραπεζί-

τες επιδιώκουν να συρρικνώσουν όλες τις ασφαλιστικές 

μας κατακτήσεις γιατί:

•  Καταργεί το Λογαριασμό Επικούρησης των ερ-

γαζομένων της Ε.Τ.Ε εντάσσοντάς τον στο Ι.Κ.Α-

Ε.Τ.Ε.Α.Μ και στο Ε.Τ.Α.Τ.

•  Δεν διασφαλίζει τις επικουρικές συντάξεις των ερ-

γαζομένων που ασφαλίστηκαν πριν την 1.1.93 γι-

ατί το Ε.Τ.Α.Τ έχει περιορισμένο χρόνο ζωής καθώς 

δεν στηρίζεται σε τακτικές ασφαλιστικές εισφορές 

οι οποίες θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητά του.

•  Περιορίζει τις επικουρικές συντάξεις των εργαζο-

μένων που ασφαλίζονται μετά την 1.1.93 στο ύψος 

των επικουρικών συντάξεων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

•  Καταδικάζει σε μαρασμό τα Επικουρικά Ταμεία, 

στερώντας τις τακτικές εισφορές από το Λογαρι-

ασμό Επικούρησης καθώς οι προσληφθέντες από 

1/1/2005 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α-

Ε.Τ.Ε.Α.Μ.



Όπως είναι γνωστό η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. αξιοποιώντας τη δυνατότητα που της έδινε ο 
νόμος 3371/2005 της Κυβέρνησης και οι τροπολογίες που ακολούθησαν υπέβαλε αίτηση 
ένταξης των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε στο Ε.Τ.Α.Τ για την Επικουρι-
κή σύνταξη στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Ε.Α.Μ (το γνωστό θνησιγενές μόρφωμα που δεν διασφαλίζει το 
ύψος των επικουρικών συντάξεων).

Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. προχώρησε σε αυτήν την κίνηση έχοντας ένα και μοναδικό στόχο. 
Να περιορίσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία της Ε.Τ.Ε.

To Ε.Τ.Α.Τ. όπως είναι υποχρεωμένο από το νόμο ζήτησε και τη γνώμη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
προκειμένου να προχωρήσει στην περαιτέρω εξέταση της αίτησης της Διοίκησης της Τρά-
πεζας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απάντησε αρνητικά επαναλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω επιχειρήματα, 
στέλνοντας το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσει να παλεύει με κάθε μέσο 
για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε.

Το ίδιο χρονικό διάστημα η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., θέλοντας να δείξει ένα δήθεν «φιλερ-
γατικό πρόσωπο» με ανακοίνωσή της (28.4.2006) -η οποία εμφανίστηκε και στα τερματικά 
των εργαζομένων- δεσμεύτηκε ότι θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες για ειλικρινή διάλογο με 
τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. «με στόχο την επίτευξη κοινά αποδεκτής λύσης» για το Ασφαλιστικό.

Παρότι όμως έχουν περάσει δέκα μήνες η Διοίκηση δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβου-
λία προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντίθετα προχώρησε σε πρόγραμμα “εν κρυπτώ εθελου-
σίας εξόδου” -χωρίς να καλύπτει τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στα Ταμεία- πλήττο-
ντας τη βιωσιμότητα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στο Ασφαλιστι-
κό και ότι ο χρόνος περνάει εις βάρος της προοπτικής των Ταμείων μας καλεί τη Διοίκηση 
της Ε.Τ.Ε. να κάνει πράξη τις γραπτές διακηρύξεις της και να προσέλθει σε διάλογο με 
τους εργαζόμενους προκειμένου να εξευρεθεί λύση που να διασφαλίζει και να εγγυάται 
τα ασφαλιστικά δικαιώματα ΟΛΩΝ των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. ανεξαρτήτως ημερομηνίας 
πρόσληψής τους.
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