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Η ΟΣΟΕ ΚΗΡΤΞΕ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  

ΚΑΣΩ ΣΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΣΑΜΕΙΑ ΤΓΕΙΑ  
 

 

ΚΑ ΣΑΣ ΕΘΗΚΕ  Η ΑΝΑ ΛΟΓΙ ΣΙΚΗ  ΜΕ ΛΕΣ Η  

Γ ΙΑ  Σ Α  ΣΑ ΜΕΙΑ  ΤΓ ΕΙΑ  Σ ΩΝ Σ ΡΑ ΠΕ ΖΩΝ (ΣΑ ΤΣΕ ΚΩ)  

ΟΠΩ ΠΡ ΟΒ ΛΕ ΠΕ ΣΑΙ  Α ΠΟ ΣΟΤ  ΝΟΜΟΤ  
 

 
 
 Η ΟΤΟΕ θαηέζεζε ρζεο ζηνπο Υπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ, Εξγαζίαο θαη Υγείαο ηελ 

αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηα Τακεία Υγείαο ησλ Τξαπεδώλ πνπ αλήθνπλ ζην ΤΑΥΤΕΚΩ, ε 

νπνία απνδεηθλύεη ηε βησζηκόηεηα ησλ παξαπάλσ Τακείσλ ζε βάζνο ρξόλνπ 50 εηώλ, 

ρσξίο ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ θξάηνπο. 

 Η κειέηε έγηλε ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο 4052/12 θαη 4075/12, πξνθεηκέλνπ ηα 

παξαπάλσ Τακεία λα εμαηξεζνύλ νξηζηηθά από ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ ΕΟΠΥΥ θαη λα 

κεηαηξαπνύλ απηνδίθαηα ζε Ν.Π.Ι.Δ, όπσο νξίδεηαη ξεηά ζηνπο παξαπάλσ Νόκνπο. 

Δσζηστώς, όκφς, θαίλεηαη όηη, ζ’ ασηή ηε τώρα οη Νόκοη ποσ υεθίδοληαη από ηο Ειιεληθό 

Κοηλοβούιηο παραβηάδοληαη πρώηα από ηοσς Υποσργούς θαη ηης Κσβερλήζεης. 

 Όπσο πιεξνθνξεζήθακε νη πξνζέζεηο ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Εξγαζίαο θαη 

Υγείαο είλαη λα αθπξώζνπλ ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα νδεγήζνπλ ηα 

ελαπνκείλαληα θεθάιαηα ησλ αζθαιηζηηθώλ Τακείσλ Υγείαο ησλ Τξαπεδνϋπαιιήισλ ζηνλ 

ΕΟΠΥΥ, ν νπνίνο έρεη ήδε ρξενθνπήζεη. 

Σεκεηώλεηαη όηη, ηα Τακεία Υγείαο ησλ Τξαπεδνϋπαιιήισλ δελ έρνπλ θνηλσληθό 

πόξν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη δελ έρνπλ επηβαξύλεη πνηέ ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, 

αθνύ ηα θεθάιαηά ηνπο δηακνξθώλνληαη απνθιεηζηηθά από ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ. 

Αληίζεηα, νη ηξαπεδνϋπάιιεινη κε ηηο πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ 

θαηαβάιινπλ θαη κε ηελ ζπλεπή θνξνιόγεζή ηνπο, ζηεξίδνπλ ρξόληα ην Δεκόζην Σύζηεκα 

Υγείαο. 
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Μπροζηά ζε ασηή ηελ θαηάζηαζε ποσ δηακορθώλεηαη, ε Εθηειεζηηθή γξακκαηεία ηεο 

ΟΤΟΕ ποσ ζσλεδρίαζε ζήκερα (28/9/12) εθηάθηφς γηα ηο ζέκα ασηό, απνθάζηζε: 

 
 

1. Τελ θήξπμε 24σξεο Παλειιαδηθήο Απεξγίαο ζηηο Τξάπεδεο, ζε εκεξνκελία πνπ 

ζα θαζνξηζζεί κε θιηκάθσζε ηνπ αγώλα αλ ηνικήζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα 

ζρέδηά ηνπο. 

2. Σπληνληζκόο ελεξγεηώλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ ησλ Τξαπεδώλ θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζπιιαιεηεξίσλ. 

3. Δεκνζηνπνίεζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ησλ πξαμηθνπεκαηηθώλ παξεκβάζεσλ 

ηεο Κπβέξλεζεο κε ηηο νπνίεο αθπξώλνληαη απζαίξεηα λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, 

γεγνλόο πνπ ππνλνκεύεη ηελ Δεκνθξαηία θαη παξαπέκπεη ζε πξαθηηθέο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο ηξηηνθνζκηθώλ ρσξώλ. 

4. Δηεξεύλεζε δπλαηνηήησλ γηα λνκηθή δηεθδίθεζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ Τακείσλ 

Υγείαο, πνπ ράζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI. 

Μεηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Γ., ην Πξνεδξείν ηεο ΟΤΟΕ ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

Υθππνπξγό Εξγαζίαο θ. Παλαγησηόπνπιν, ζηνλ νπνίν θαηέζεζε ηηο δηακαξηπξίεο ηεο. 

 Ο Υθππνπξγόο Εξγαζίαο, δεζκεύηεθε απέλαληη ζηελ ΟΤΟΕ, όηη, δελ ζα ιεθζνύλ 

θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο ρσξίο λα αθνπζηνύλ νη ζέζεηο ηεο ΟΤΟΕ, ε νπνία ζα θιεζεί γηα ην 

ζθνπό απηό. 

 

Η ΟΣΟΕ, θα αντιδράσει με όλες της τις δυνάμεις και θα διεκδικήσει την 

δημιουργία Ενιαίου Σαμείου Τγείας για όλους τους εργαζόμενους και τους 

συνταξιούχους των Σραπεζών με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., χωρίς καμία οικονομική ή 

άλλη συμμετοχή του Κράτους και θα δώσει, μαζί με τους εργαζόμενους στις 

Σράπεζες, υπέρ πάντων αγώνα για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΣΟΕ είναι σε διαρκή συνεδρίαση, 

προκειμένου να παρέμβει άμεσα εφόσον προκύψουν αιφνιδιαστικές ενέργειες 

από πλευράς της Κυβέρνησης. 

 

 

 

Σο Γραφείο Σύπου της ΟΣΟΕ 


