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ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  
ΣΤΙΣ 10.30 ΣΤΗ ΣΙΝΑ 16 

 
 Οι εξελίξεις για το Ασφαλιστικό των τραπεζών βρίσκονται σε κρίσιμο και 
αποφασιστικό σημείο. 
 Η ΟΤΟΕ παρέλαβε χθες επίσημα από τον Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών 
Τραπεζών την πρόταση των τραπεζιτών για το Ασφαλιστικό. 
 Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή από τους εργαζόμενους γιατί 
απέχει μακράν από την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση της ΟΤΟΕ όσον 
αφορά στην δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων. 
 Ταυτόχρονα η κυβέρνηση συνεχίζει να ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ τον Νόμο 3029/2002 που 
ρητά αναφέρει ότι η ένταξη των Ταμείων Κύριας Σύνταξης στο ΙΚΑ θα γίνει με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των καταστατικών τους. 
 Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών  κ. Αλογοσκούφης στην συνάντησή 
του με την ΟΤΟΕ , την Δευτέρα 21/2, χαρακτήρισε το Νόμο ασαφή και με ατέλειες και 
ΑΡΝΗΘΗΚΕ να δεσμευτεί ότι η ένταξη των Ειδικών Ταμείων Κύριας Σύνταξης (και της 
Εθνικής) θα γίνει με τις προϋποθέσεις του Νόμου. 
 Αυτό σημαίνει (σύμφωνα και με έγγραφο του εκπροσώπου του Υπουργείου 
Οικονομικών) ότι εάν γίνει αποδεκτή η βούληση της κυβέρνησης η ένταξη των Ταμείων 
στο ΙΚΑ  θα γίνει με μείωση των συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας. 
 Είναι κωμικοτραγικό το γεγονός μια κυβέρνηση να αμφισβητεί τους Νόμους και 
να δηλώνει απρόθυμη να τους εφαρμόσει και ταυτόχρονα να αρνείται να συμβάλει στην 
επίλυση του Ασφαλιστικού των Τραπεζών που αφορά 90.000 εργαζόμενους και 
συνταξιούχους. 

Η ΟΤΟΕ καλεί τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους όλων των 
Τραπεζών να δώσουν όχι μόνο το παρόν τους, αλλά και τον καλύτερό τους 
εαυτό, για την επιτυχία της 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28/2/05, και στη μεγάλη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ που 
θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 στα ιστορικά γραφεία της ΟΤΟΕ στη Σίνα 16. 

Η ΟΤΟΕ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι πάντοτε ανοιχτή στο 
διάλογο, όμως είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι η απεργία αποτελεί σήμερα, όσο 
ποτέ άλλοτε, καθοριστικό μέσο πίεσης στην Κυβέρνηση και στις τράπεζες και 
ταυτόχρονα μέσο στήριξης των θέσεων της ΟΤΟΕ, των μόνων θέσεων που 
μπορούν να μας οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα. 
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