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ΔΗΛΩΣΗ 
του Προέδρου του Συλλόγου Υπαλλήλων  
της Εθνικής Τράπεζας  Σταύρου Κούκου 

 
 Η σημερινή αίτηση της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. για ένταξη της 

Επικουρικής Σύνταξης στο Ε.Τ.Α.Τ. και την Κύρια Σύνταξη στο Ι.Κ.Α. η οποία 
βασίζεται στη τροπολογία της Κυβέρνησης για την ανατροπή των Ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων των Τραπεζοϋπαλλήλων (νόμος 3371/05) όχι μόνο δεν 
αντιμετωπίζει το Ασφαλιστικό ζήτημα αλλά πυροδοτεί αρνητικές εξελίξεις για τα 
ασφαλιστικά μας δικαιώματα.  

Μόνοι τους Κυβέρνηση και Τράπεζες επιδιώκουν να αφαιρέσουν από τα 
θεσμικά όργανα της Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε αρμοδιότητα και με μονομερείς 
ενέργειες ανατρέπουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. 
Η ενέργεια αυτή της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. η οποία γίνεται με την «καθοδήγηση» 
της Κυβέρνησης προκαλεί πρόσθετα προβλήματα αντί να τα αντιμετωπίζει.  
1.- Περικόπτει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. 
2.- Διατάσσει (!!) την ένταξη των εργαζομένων σε ένα θνησιγενές μόρφωμα και 
με ημερομηνία λήξεως (Ε.Τ.Α.Τ.) 
3.- Επιδιώκει την ένταξη του Ταμείου Κύριας Σύνταξης στο Ι.Κ.Α., 
υποστηρίζοντας ότι δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ. Σ. του Ταμείου 
παρά το γεγονός ότι διαφορετικά  προβλέπει ο νόμος 3029/2002 άρθρο 5 
4.- Μεταφέρει Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του εργοδότη στο Ι.Κ.Α. και στους 
φορολογούμενους.  

Μπροστά σ΄ αυτές τις άκρως αρνητικές και επικίνδυνες για τα ασφαλιστικά 
μας δικαιώματα εξελίξεις θα αντιδράσουμε με όσα μέσα διαθέτουμε προκειμένου 
να αποτρέψουμε τη διάλυση των ασφαλιστικών μας Ταμείων.  

Ξεκαθαρίζουμε προς την Κυβέρνηση και τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. ότι τέτοιες 
επιδιώξεις δεν πρόκειται να ευδοκιμήσουν. 

Συγκεκριμένα 
1.- Συγκαλείται άμεσα το Δ.Σ. του Ταμείου Επικούρησης της Ε.Τ.Ε. το 

οποίο θα καταγγείλει το γεγονός και θα αποφασίσει τη μη ένταξη του στο 
Ε.Τ.Α.Τ. καθώς επίσης θα εξετάσει και την νομική αμφισβήτηση της απόφασης 
της Διοίκησης η οποία ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των βασικών 
μετόχων που είναι τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία.  

2.- Προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη με τη βεβαιότητα ότι θα πετύχουμε την 
αποτελεσματική απόκρουση των μεθοδεύσεων είτε αφορούν στο ΕΤΑΤ είτε 
αφορούν στην Κύρια σύνταξη των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. 

3.- Σε συνεργασία με την Ο.Τ.Ο.Ε. ο Σύλλογος  θα αποφασίσει τις 
επόμενες ημέρες συγκεκριμένες συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες. 

Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. θα αντιληφθεί γρήγορα ότι η μονομερής ενέργειά 
της μόνο σε αδιέξοδο οδηγεί και ότι ο διάλογος με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων για την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα αποτελεί μονόδρομο.  

     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ 


