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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ  

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η ανακεφαλαιοποίηση της Ε.Τ.Ε. για τους βασικούς επενδυτές ολοκληρώθηκε. 

Εκκρεμεί η ανοικτή προσφορά της σε εγχώριους επενδυτές και μετόχους της, για ποσά 

σημαντικά μικρότερα του συνόλου των αναγκών που καλύφθηκαν.  

Η διαδικασία που προκρίθηκε από την Κυβέρνηση επέτρεψε στους ιδιώτες 

επενδυτές να καθορίσουν οι ίδιοι τις τιμές των τραπεζικών μετοχών, με πρωτοφανές 

discount 98,9% και 94,7% έναντι της χρηματιστηριακής αξίας! Με αυτό τον τρόπο, ξένα 

επενδυτικά funds αποκτούν πλειοψηφικά μερίδια στην Ε.Τ.Ε. και στον Όμιλο και 

εξαϋλώνεται η συμμετοχή των προηγούμενων μετόχων. 

Πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που οδηγεί ασύμμετρα στον 

αφελληνισμό του Τραπεζικού συστήματος με ό,τι αυτό σημαίνει για το ρόλο και τις 

δυνατότητές του να στηρίξει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της εγχώριας οικονομίας. 

Η συμμετοχή του Δημοσίου όχι μόνο δεν ενισχύεται, όπως αρχικά είχε εξαγγελθεί από 

την Κυβέρνηση, αλλά αντίθετα για την Ε.Τ.Ε. και την Πειραιώς συρρικνώνεται σε 

συμμετοχή μειοψηφίας. Για τις άλλες δύο συστημικές Τράπεζες, εξαφανίζεται. Η αξία των 

38 δις, που έδωσε ο Ελληνικός λαός στις Τράπεζες μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας, υποβαθμίστηκε σε περίπου 500 εκ! Ομοίως, απαξιώθηκε και η περιουσία 

των Ασφαλιστικών Ταμείων. Εκχωρείται το σύνολο του Τραπεζικού τομέα (340 δις 

ενεργητικό, 200 δις δάνεια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες) έναντι πινακίου φακής! 

Επιπλέον, δεν έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου, παρ’ ότι μας αφορά άμεσα, 

της κατεύθυνσης και των θεμελιωδών επιλογών του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 

(Restructuring Plan). Οι μειώσεις του λειτουργικού κόστους που περιλαμβάνει εντείνουν 

τις ανησυχίες μας. Επαναλαμβάνουμε προς κάθε κατεύθυνση πως το κόστος 

εργασίας δεν ήταν ποτέ η κρίσιμη  παράμετρος για τα προβλήματα της Τράπεζας. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΘΙΓΟΥΝ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ 

ΣΘΕΝΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ 

ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Τα τελευταία έξι χρόνια, επιχειρείται ένα πρωτόγνωρο, τόσο σε έκταση όσο και σε 

βάθος, πρόγραμμα παρεμβάσεων στο εργατικό εισόδημα. Παρεμβάσεις πρωτοφανείς, οι 

οποίες δεν περιορίζονται μόνο στο μισθό κατά την περίοδο της εργασίας αλλά, 

επεκτείνονται και στις αποταμιεύσεις των εργαζομένων για τη μη παραγωγική ηλικία ˙ τις 

συντάξεις. 

Από τον Αύγουστο του 2015 ανατράπηκαν τόσα τα ώριμα όσο (ακόμη) και τα 

θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά όρια. Δικαιώματα, που  διατηρήθηκαν μετά τις 

αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, 

κατεδαφίστηκαν με το 3ο μνημόνιο τον Αύγουστο. Με το νόμο 4337/15 καταργείται η 

25ετία και η 35ετία και αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 

1.1.2022, με τρόπο ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος το 

2022 με 40 έτη ή στο 67ο με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης.  

Η λεγόμενη «επιτροπή σοφών» εισηγείται, και ο αρμόδιος υπουργός εξετάζει, την 

αφομοίωση των επικουρικών από τις κύριες συντάξεις, τον επανυπολογισμό ακόμη και 

των παλαιών συντάξεων!! με στόχο «οικονομίες» (δηλαδή περικοπές) άνω των 900 εκ. 

ευρώ μόνο για το 2016 και τη δημιουργία ενός νέου «συστήματος». Σε αυτό, οι 

ασφαλισμένοι θα εισφέρουν ένα σταθερό, ανά μήνα, ποσό ως ασφαλιστική εισφορά αλλά, 

δε θα γνωρίζουν τι θα πάρουν ως σύνταξη από το ταμείο. Ένα σύστημα δηλαδή, 

σταθερών εισφορών και ασταθών και απρόβλεπτων παροχών-συντάξεων. 

Με το 3ο μνημόνιο, εμμέσως, επιβλήθηκαν ακόμη 6 μειώσεις στις συντάξεις, ενώ 

τον Μάρτιο ξεκινά η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Όμως, δεν περιορίζονται εδώ. Εντός του 

Δεκεμβρίου κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για επανυπολογισμό όλων των συντάξεων 

(παλαιών και νέων συνταξιούχων), ώστε να εφαρμοστούν χαμηλότερα ποσοστά 

αναπλήρωσης (από 70-80% του μισθού σε 55%)!!     

Μπροστά στα νέα δεδομένα απαιτείται η κινητοποίηση όλων μας για την απάλειψη 

των νέων ρυθμίσεων και την αποτροπή των νέων σχεδιασμών που οδηγούν σε ένα 

ασφαλιστικό χωρίς αρχές. Χωρίς κοινωνική αλληλεγγύη, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς 

αλληλεγγύη γενεών, χωρίς αναλογικότητα εισφορών-παροχών, με απαλλαγή του 

κράτους από τις υποχρεώσεις του.  

 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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 «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ» 

Με το τρίτο (και χειρότερο) μνημόνιο συνεχίζεται η κατεδάφιση της ιδιωτικής 

ακίνητης περιουσίας.  

Ο «Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας», που ψηφίστηκε με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος στις 22 Ιουλίου, ως προαπαιτούμενο στη συμφωνία κυβέρνησης-

«θεσμών» και τίθεται σε ισχύ από 1/1/2016, περιέχει διατάξεις αλλαγής των διαδικασιών 

αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των 

Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων (επίσπευση 

διαδικασιών) και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών. Περιορίζει τα δικαιώματα 

του δημοσίου, των ασφαλιστικών οργανισμών, των εργαζομένων υπέρ των προνομίων 

των εμπραγμάτων προνομιούχων, δηλαδή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η 

συνειδητή δημοσιονομική απώλεια (πλειστηριασμοί εις βάρος του δημοσίου)  καλύφθηκε 

στη συνέχεια, μέσω νέων φορολογικών ρυθμίσεων (ισοδύναμα), σε βάρος των πολιτών! 

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010), ακόμα και μετά την 

τελευταία τροποποίησή του (ν.4161/2013), επέτρεπε στους οφειλέτες που υπάγονταν 

στη ρύθμιση των οφειλών με τις Τράπεζες να εξαιρέσουν από τη ρευστοποιήσιμη 

περιουσία την κύρια κατοικία τους, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους όρους 

εξυπηρέτησης του χρέους τους. Η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς υιοθετεί μια διαδικασία 

κατάργησης της συνταγματικής επιταγής για το δικαίωμα στην κατοικία. Με το νόμο 

4346/2015 καταργεί το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ενώ ίσχυε η 

προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς σχεδόν για το 100%, τώρα η 

πλήρης προστασία αφορά μόνο το 25% των περιπτώσεων.  

Αδυνατίζει το δίχτυ προστασίας του κράτους προς τους ευάλωτους δανειολήπτες 

που θα μπουν στο νόμο 3869/2010. Αλλά και όποιος ευάλωτος δανειολήπτης αιτηθεί 

κρατικής ενίσχυσης για τα τρία χρόνια που προβλέπει το νέο πλαίσιο, ώστε το κράτος να 

καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καλύπτει ο οφειλέτης και του ποσού που 

ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, τότε ο δανειολήπτης επωμίζεται την 

υποχρέωση να αποπληρώσει στο μέλλον το καταβληθέν από το κράτος ποσό.  

Εισάγεται για πρώτη φορά η μαζική «απελευθέρωση» των πλειστηριασμών, η οποία 

σε συνδυασμό με τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθιστά την πρώτη 

κατοικία βορά των ξένων funds που βρίσκονται πίσω από τις Τράπεζες μετά την 

ανακεφαλαιοποίησή τους. 

Στις σημερινές συνθήκες, η προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί 

στοιχειώδη όρο διαβίωσης. Πρέπει να γενικευτεί και ν' αφορά σε όλους, πλην 

εξαιρέσεων που αφορούν συνειδητή επιλογή μη πληρωμής. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Προτεραιότητά μας (εκφρασμένη κατ’ επανάληψη)  είναι η προστασία της εργασίας και η 

αναπλήρωση των απωλειών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με την επιχειρησιακή, 

καθώς και η αποκατάσταση της λειτουργίας του Ενιαίου Μισθολογίου, με σκοπό να 

διασφαλιστούν η ομαλή διαχρονική εξέλιξη των κλαδικών συμβατικών αποδοχών και η 

σταδιακή ανάκτηση των απωλειών. 

Άμεσος και κεντρικός στόχος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε .αποτελεί η διαπραγμάτευση και 

υπογραφή νέας Κλαδικής και Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι, 

Δεν ανεχόμαστε πολιτικές που πλήττουν άνισα και βάναυσα τους εργαζόμενους, 

τους συνταξιούχους, τους οικονομικά ασθενέστερους και τους μικρομεσαίους, με τη 

φορολογική αφαίμαξη, την υπερχρέωση, την εργασιακή ανασφάλεια, τη γενικευμένη 

ασυδοσία, την έξαρση των εισοδηματικών ανισοτήτων, την υποβάθμιση του Κοινωνικού 

Κράτους. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΚΑΛΕΙ  

όλους τους συναδέλφους σε συσπείρωση και εγρήγορση, με κορυφαίο καθήκον 

την υπεράσπιση των  Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλα τα επίπεδα και των 

θεσπισμένων από αυτές δικαιωμάτων, των Κανονισμών Εργασίας, των Εργασιακών και 

Ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


