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ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ !!... 

ΑΛΛΑ ΛΕΝΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΝ !.... 
Τόσο στις διαρροές τους, πριν, όσο και στις προχθεσινές ομιλίες τους κατά την παρουσίαση των 
ρυθμίσεων για το Ασφαλιστικό των Τραπεζοϋπαλλήλων, οι Υπουργοί Οικονομίας και 
Απασχόλησης, υποστήριζαν πως «… οι ασφαλισμένοι ως το 1992 διατηρούν στο ακέραιο τα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα…» 
Ψεύδονται ασύστολα και εξαπατούν, τόσο τους εργαζόμενους, όσο και την Κοινή Γνώμη. 
Στο κείμενο της ομιλίας του κ. Αλογοσκούφη, που έγινε χθες και περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
πρόκειται να περάσουν, διαβάζουμε στο σημείο Β.3.: 
«…Οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις αυτού, τόσο ως προς τις καταβαλλόμενες εισφορές, όσο και τις 
προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Για τις επιπλέον εισφορές 
που έχουν καταβάλει στα επικουρικά τους ταμεία, καταβάλλεται από το νεοσυσταθέν 
ταμείο ΕΤΑΤ η διαφορά του ποσού που δικαιούνται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές 
διατάξεις των επικουρικών τους ταμείων…» 
Η παράγραφος αυτή λέει με απλά λόγια, πως από το ΕΤΑΤ θα πάρουν συμπληρωματική 
επικούριση, (πέραν εκείνης του ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ που είναι 20% αντί 36% του συντάξιμου μισθού) 
μόνο όσοι έχουν καταβάλει εισφορές μεγαλύτερες του ΕΤΕΑΜ μέχρι την ψήφιση του Νόμου. 
Δηλαδή εδώ παίζει ρόλο μόνο η εισφορά του ασφαλισμένου που είναι 3,5 αντί 3% και όχι οι 
συνολικές εισφορές που είναι 9% του εργοδότη και 3,5% του εργαζόμενου (9+3,5=12,5%), αντί 
του 3+3=6%. 
Συνεπώς θα κοπεί περίπου στο μισό η Επικουρική Σύνταξη και στους ασφαλισμένους μέχρι το 
1992. 
Τον σφαγιασμό των νέων εργαζόμενων (μετά το 1992) τον δικαιολογούν με τον 
προκλητικό ισχυρισμό της … εξομάλυνσης των διαφορών ! και της ισοπέδωσης προς τα 
κάτω. 
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Εντάσσει τα ταμεία κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και επικαλείται το ν. 3029/02, χωρίς ν΄ 
αναφέρει ότι χρειάζεται απόφαση των Δ.Σ. των Ταμείων και Αναλογιστική Μελέτη για το ύψος 
των αναλογιστικών ελλειμμάτων που πρέπει να πληρώσουν οι τραπεζίτες. 
Αφού δεν υπάρχει μελέτη, είναι σαφές ότι θα επιδιώξουν να κάνουν περικοπή των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων για να μειώσουν το έλλειμμα του ΙΚΑ.  
Ο στόχος είναι καθαρός και δεν παρερμηνεύεται. Ένταξη των Ειδικών Ταμείων Κύριας 
Σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως άλλωστε 
προέβλεπε και το έγγραφο που έδωσε στην ΟΤΟΕ ο εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας 
στην μοναδική συνάντηση που είχε μαζί της. 
ΕΤΑΤ 
Η ίδρυση αυτού του Ταμείου πρέπει να είναι παγκόσμια …πρωτοτυπία! 
Θα είναι θνησιγενές Ν.Π.Δ.Δ., δεν θα είναι ταμείο, αλλά θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ 
ασφαλισμένων και ΕΤΕΑΜ (θα διεκπεραιώνει τις εισφορές και τις συντάξεις). 
Στο ΕΤΑΤ θα υπαχθούν όλα τα επικουρικά μας ταμεία (καταργούνται αυτόματα) και μετά τη 
διάλυσή τους ο εργοδότης με αίτησή του θα ζητάει την υπαγωγή τους στο ΕΤΑΤ. 
ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ανεξάρτητα με τη μορφή τους. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να 
καταργούνται όλα τα ταμεία με πρωτοβουλία του εργοδότη. 
Από αυτόν τον νόμο βγαίνουν όλοι χαμένοι και πριν το 92 και μετά. 
 
Μας σφαγιάζουν και ταυτόχρονα μας παραμυθιάζουν. 
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