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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
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Συνάδελφοι, 

Στη χθεσινή συνάντηση που έγινε μεταξύ των εκπροσώπων της Ο.Τ.Ο.Ε . 
και των Τραπεζών όχι μόνο δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος αλλά αντίθετα 
διαπιστώθηκε αλλαγή στάσης των Τραπεζών.  

Συγκεκριμένα αρνήθηκαν: 
(α) τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που              
     προσλήφθηκαν μετά την 31.12.1992. 
(β) την ένταξη όλων των τραπεζοϋπαλλήλων και των νεοπροσλαμβανόμενων  
     στο Ενιαίο Ταμείο με αποτέλεσμα να μην  μιλάμε για ένα Επικουρικό Ταμείο  
     αλλά για ένα μόρφωμα περιορισμένης διάρκειας.  
(γ) την παροχή εγγυήσεων για την ισχύ και στο μέλλον όσων θα  
     συμφωνηθούν.  

Οι εκπρόσωποι της Ο.Τ.Ο.Ε. δήλωσαν ότι τα παραπάνω είναι 
προαπαιτούμενα για οποιαδήποτε συμφωνία. Η συνολική πορεία των 
διαπραγματεύσεων θα αξιολογηθεί από το Γ.Σ. της Ο.Τ.Ο.Ε. την ερχόμενη 
Παρασκευή. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε χθες είναι ότι δεν ορίστηκε 
νέα συνάντηση.  

Η χθεσινή αλλαγή στάσης  των Τραπεζών δεν είναι τυχαία.  
Είναι στην κατεύθυνση των τελευταίων δηλώσεων συντηρητικών παραγόντων, 
με πρωτεργάτη τον κ. Μητσοτάκη, οι οποίοι μιλούν για την ανάγκη συρρίκνωσης 
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την αύξηση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων, προκειμένου ν΄ αντιμετωπιστούν τα 
«προβλήματα» της ανταγωνιστικότητας  των Τραπεζών .  

Η χρονική στιγμή για την πορεία του Ασφαλιστικού μας είναι κρίσιμη και η 
αγωνιστική μας ετοιμότητα, η ενότητα και η συσπείρωση των εργαζομένων γύρω 
από τα συνδικαλιστικά όργανα αποτελεί το σημαντικότερο όπλο μας για την 
επιτυχία του στόχου μας.  
Συνάδελφοι, 
 Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στις 16 
Απριλίου, 9.30 π.μ., στο Κεντρικό κατάστημα  αποκτά μεγαλύτερη σημασία. 

Η στήριξη του Συλλόγου με τη μαζική μας συμμετοχή στη Γενική 
Συνέλευση  θα ενδυναμώσει τη διαπραγματευτική ικανότητά του σ΄αυτήν 
την κρίσιμη στιγμή. 

Παράλληλα θα αποτρέψει και θα απομονώσει αυτούς που στοχεύουν στην 
αποδυνάμωση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αγνοώντας τις ανάγκες και  προτεραιότητες των 
εργαζομένων. 

 
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Σταύρος Κούκος     Ανέστης Πίσχινας  


