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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΤΕ κ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Απαράδεκτη είναι η τελευταία παρέμβαση του κ. Αράπογλου με
συνέντευξη που παραχώρησε σε οικονομική εφημερίδα, την οποία
απέστειλε σε όλα τα καταστήματα και στις Διευθύνσεις της Τράπεζας.
Με την παρέμβαση αυτή ο κ. Αράπογλου :
1)
Αποποιείται τις πασιφανείς υποχρεώσεις που έχει η τράπεζα
απέναντι στα ασφαλιστικά μας ταμεία (Ταμείο Κύριας
Σύνταξης – Επικουρικό Ταμείο).
2)
Στηρίζει την απαράδεκτη ρύθμιση της κυβέρνησης για το
Ασφαλιστικό των τραπεζών.
3)
Εκβιάζει την ένταξή μας στο ΙΚΑ για την Κύρια Σύνταξη
χωρίς διασφαλίσεις αδιαφορώντας ταυτόχρονα για το
μέλλον της Επικουρικής μας Σύνταξης.
4)
Παραπλανά τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας ότι το
νομοσχέδιο δεν τους θίγει ενώ είναι σαφές ότι καταργεί
ουσιαστικά και εκβιαστικά το Επικουρικό μας Ταμείο,
μειώνει συντάξεις και εντάσσει τους νεοφερμένους (από
1.1.2005) στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ άρα οδηγεί σε οικονομικό
μαρασμό το Επικουρικό Ταμείο.
5)
Τορπιλίζει τη διεκδίκηση της ΟΤΟΕ για τη δημιουργία του
Ενιαίου Ταμείου τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
6)
Ζητά την ευέλικτο καθεστώς στις εργασιακές μας σχέσεις
(δηλ. κατάργηση των θεσμών που προστατεύουν τους
εργαζόμενους ενώ παράλληλα ενισχύει το Διευθυντικό
δικαίωμα που οδηγεί σε μεγαλύτερη εργοδοτική αυθαιρεσία,
π.χ. στις προαγωγές, στις τοποθετήσεις, στην αξιολόγηση,
στις αμοιβές κλπ).
Ξεχνά ο κος Αράπογλου ότι η αλματώδης ανάπτυξη της
Εθνικής Τράπεζας τα τελευταία δέκα χρόνια δεν επήλθε με
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων
αλλά αντίθετα με
περαιτέρω ρύθμιση που ενίσχυσε την ασφάλεια των εργαζομένων
(π.χ. Νέος Κανονισμός Εργασίας, Προκήρυξη των θέσεων των
Διευθυντών και Υποδιευθυντών καταστημάτων κλπ).
Συνάδελφοι, σας καλούμε να παραμείνετε συσπειρωμένοι
γύρω από το ΣΥΕΤΕ για να αποκρουστεί η ολομέτωπη επίθεση που
επιχειρεί η κυβέρνηση και οι εργοδότες μας κατά των
ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας.
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
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