
  

  

Α.ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ(Γενικός Γραμματέας της ΟΤΟΕ): 

Κύριε Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριες και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, αγαπητοί 
προσκεκλημένοι. Σήμερα στην ημερίδα μας έχουμε προσκαλέσει πάρα πολλούς με αποτέλεσμα να μπορώ να πω από
το βήμα ότι είμαστε όλοι εδώ μαζί προκειμένου να δούμε το συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο δημιουργήσαμε την
ημερίδα. 

Καλωσορίζουμε όλους τους προσκεκλημένους μεταξύ αυτών τους καθηγητές Πανεπιστημίου κυρίους Κουκουλέ και
Ρομπόλη, τον διοικητή του ΙΚΑ κύριο Νεκτάριο, τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κύριο Στουρνάρα, 
τους πρώην Προέδρους της Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋπαλλήλων, τους συναδέλφους Προέδρους των 
Ομοσπονδιών και των Εργατικών Κέντρων καθώς και όλους εσάς τους υπόλοιπους προσκεκλημένους τους οποίους
δεν αναφέρω μόνο και μόνο για να μην μειώσω τον χρόνο της ημερίδας. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλοσωρίζουμε στη σημερινή ημερίδα που από κοινού 
διοργανώνουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και η Ομοσπονδία των Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων Ελλάδος δυο κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας μας με θέμα "Ασφαλιστικό ώρα μηδέν. 
Η μετεργασιακή προστασία ως δικαίωμα των πολιτών και ως δείγμα της κοινωνικής ευαισθησίας". 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή ημερίδα πραγματοποιείται σε μία πραγματικά δύσκολη χρονική
περίοδο για όλους μας. Τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα για την χώρα, για την κοινωνία, για τους 
εργαζόμενους, για τους απόμαχους της εργασίας. Η ευθύνη για τη λύση τους ανήκει σε όλους μας. Η πρωτοβουλία της 
ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ με την διοργάνωση αυτής της ημερίδας καταδείχνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τη θέληση των
εργαζομένων να συμβάλουν θετικά στην επίλυση των προβλημάτων χωρίς όμως την φαλκίδευση δικαιωμάτων και
προσδοκιών τους που κατακτήθηκαν και ισχύουν επί δεκαετίες. 

Η παρουσία και η συμμετοχή σήμερα στην ημερίδα μας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριου
Γιαννίτση, όλων των κομμάτων, του Διοικητού του ΙΚΑ, του Αντιπροέδρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αλλά και 
πολλών άλλων φορέων και ειδικών επιστημόνων, εκτός του ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας, συνιστά μια πολύτιμη 
ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις και τις θέσεις τους για το θέμα της ημερίδας μας. 

Τώρα στην ώρα μηδέν που απαιτούνται τομές και θαρραλέες λύσεις για το ασφαλιστικό, λύσεις που θα διασφαλίζουν 
την μετεργασιακή προστασία ως αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών και ως δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας και
συνοχής. Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ έδωσε το στίγμα σε αυτή
την κατεύθυνση. Πιστεύουμε πως ο κάθε ένας ξεχωριστά με την τοποθέτησή του θα συμβάλλει σημαντικά στην
εξαγωγή χρήσιμων και εποικοδομητικών συμπερασμάτων προκειμένου να οικοδομηθεί ένα υγιές, βιώσιμο και δίκαιο 
ασφαλιστικό σύστημα σε γενικότερο επίπεδο αλλά και σε επί μέρους κλάδους της οικονομίας μας. Ένα σύστημα που 
θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική ευαισθησία από φροντίδα για τους απόμαχους της εργασίας με επίκεντρο τον
άνθρωπο. 

Κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας θα συντονίζει ο κύριος Σάββας Ρομπόλης καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστήμιου
και επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ, ο οποίος έχει και τον λόγο. Ευχαριστώ. 

  


