
Συνάδελφοι,

Οι τελευταίες εξελίξεις και τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσι-
ότητας αποκαλύπτουν πλήρως την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι 

στα Ασφαλιστικά μας Ταμεία.

Η διάλυση των Ταμείων και η συρρίκνωση των Ασφαλιστικών μας δι-
καιωμάτων που η Κυβέρνηση επιχειρεί με το νόμο 3371/05 και τις 
συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις γίνονται όχημα για να λύσει η Κυ-
βέρνηση τα δικά της προβλήματα στην οικονομία.

Ο κ. Αλογοσκούφης θέλοντας να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα 
που ο ίδιος δημιούργησε αναζήτησε πρόσκαιρα έσοδα από 

τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία για να τα εμφανίσει ως στοιχεία 
προς την Ε.Ε. για να βγει η χώρα από την επιτήρηση. 

Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονο-
μίας στον Κοινοτικό Επίτροπο κ. Αλμούνια εί-

ναι αποκαλυπτικά.

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ (το γνωστό θνησιγενές Ταμείο που έφτιαξε η Κυβέρνηση με 
τον αντισυνταγματικό νόμο 3371/2005 το 2006 εμφάνισε έσοδα 
1,2 δις € με αποτέλεσμα να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα 
κατά 0,9%).

Είναι τα αργύρια που εισέπραξε ο κ. Αλογοσκούφης για να πετύ-
χει το στόχο του. Είναι το ποσό που κατέβαλαν η Εμπορική και η 
Αγροτική Τράπεζα προκειμένου να απαλλαγούν από τις διαχρο-
νικές υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στους εργαζόμενους της 
Εμπορικής και της Αγροτικής Τράπεζας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 36 ΑΘΗΝΑ, 9.5.2007

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ
ΣΤΟΝ κ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ



Επειδή όμως οι ανάγκες του κ. Αλογοσκούφη δεν τελειώνουν το 2006 αλλά συνεχίζονται και στο 2007, 
σχεδιάζει να ενισχύσει τα έσοδα του Δημοσίου με ένα νέο ποσό που θα καταβάλλει η Εθνική Τράπεζα ως 
ανταμοιβή για την απαλλαγή της από τις διαχρονικές υποχρεώσεις που έχει απέναντι στα Ασφαλιστικά 
μας Ταμεία. 

Αυτή η συγκυρία δίνει στη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. τη δυνατότητα να πιστεύει ότι βρήκε τη «χρυσή ευκαιρία» 
για να ενισχύσει την ήδη μεγάλη κερδοφορία της Τράπεζας εις βάρος των Ασφαλιστικών μας δικαιωμά-
των.

Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. δεν πρέπει όμως να ξεχνά ότι:

1.  Το Ασφαλιστικό δεν μπορεί να κλείσει σε βάρος των εργαζομένων με έναν αντια-
σφαλιστικό νόμο ή με κάποια Νομοθετική ρύθμιση.

2.  Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. δεν μπορεί με κανένα «τερτίπι» νομικό ή άλλο να αποφύγει τις 
υποχρεώσεις της προς τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία.

3.  Τα Ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα είναι κατοχυρω-
μένα και ισχυρά.

Συνάδελφοι,

Ãéá ôïí Ó.Õ.Å.Ô.Å.

Ü Ôï Áóöáëéóôéêü áöïñÜ ôï óÞìåñá êáé ôï áýñéï ôùí åñãáæïìÝíùí.

Ü	Ôï Áóöáëéóôéêü áöïñÜ ôçí æùÞ ôç äßêÞ ìáò êáé ôùí ðáéäéþí ìáò.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και παίρνει καθημερινά όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες 
που απαιτούνται (νομικές, πολιτικές, συνδικαλιστικές) για να κατοχυρώσει τα Ασφαλιστικά δικαιώματα 
όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της απέναντι στα Ασφαλιστικά 
μας Ταμεία και μένοντας συνεπής στην γραπτή από 28.4.2006 δέσμευση της για διάλογο, να προχωρή-
σει εδώ και τώρα σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση 
για το Ασφαλιστικό μας. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος
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