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ΠΡΟΣ ΤΙΣ Ε.Α.Κ. Ε.Τ.Ε.
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ
Συνάδελφοι,
Οι συνεχείς πιέσεις και οι προσπάθειες του ΣΥΕΤΕ
είχαν
ως
αποτέλεσμα
να
βελτιώσει η Διοίκηση σημαντικά τις αρχικές της αποφάσεις που αφορούσαν στην κάλυψη
των Ασφαλιστικών Ταμείων και την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στις
εργασιακές σχέσεις από την εθελουσία που αποφάσισε μονομερώς.
Συγκεκριμένα :
Α.Ταμείο Συντάξεων
Η Διοίκηση δέχθηκε να καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές και τη διαφορά των
συντάξεων που θα προκύψουν για όσους συναδέλφους επιλέξουν το κίνητρο αποχώρησης
στον επόμενο βαθμό ενώ στην αρχική της πρόταση δεν προέβλεπε καμία καταβολή για το
Ταμείο αυτό.
Β.Λογαριασμός Επικούρησης
Αρχική πρόταση Διοίκησης
Για κάθε εργαζόμενο που θα αποχωρήσει με κίνητρο την οικονομική αποζημίωση την
καταβολή του ποσού των 3000 ευρώ.
Για όσους αποχωρήσουν με κίνητρο τον επόμενο βαθμό τις εργοδοτικές εισφορές και
τη διαφορά της σύνταξης μέχρι τα 35.
Τελική πρόταση της Διοίκησης
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ πρότασης ένα σημαντικό ποσό που θα είναι ανάλογο με τον
αριθμό των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν.
Γ.ΤΥΠΕΤ
Αρχική πρόταση της Διοίκησης
Για κάθε εργαζόμενο που θα αποχωρήσει με κίνητρο την οικονομική αποζημίωση το
ποσό των 3000 ευρώ και στο ταμείο αυτό.
Τελική πρόταση της Διοίκησης
Αφενός μεν επί πλέον 2000 ευρώ δηλ. 5000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που θα
αποχωρήσει και αφετέρου δε ένα σημαντικό ποσό που θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των
εργαζόμενων που θα αποχωρήσουν.
Δ.Προσλήψεις
Τελικά ο Διοικητής δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε νέες προσλήψεις χωρίς
να προσδιορίσει όμως των αριθμό τους.
Ο ΣΥΕΤΕ ζήτησε οι προσλήψεις αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες
που θα δημιουργηθούν από την εθελουσία και μέρος αυτών να γίνει με διαγωνισμό τέκνων
συναδέλφων.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να είναι σε αγωνιστική επαγρύπνηση ώστε να διεκδικήσει
δυναμικά προσλήψεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα της εντατικοποίησης
που θα προκύψουν.
Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.
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