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ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΑΚ
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Συνάδελφοι,
σας κοινοποιούμε επιστολή που στείλαμε στον Διοικητή κ.
Αράπογλου για την εθελουσία έξοδο
«
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
κ. Τάκη Αράπογλου
Διοικητή της ΕΤΕ
Ενταύθα
Θέμα : Παροχή κινήτρων για εθελουσία έξοδο
Κύριε Διοικητά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΕΤΕ στη χθεσινή συνεδρίασή του
συζήτησε την πρόταση της Διοίκησης σχετικά με την παροχή κινήτρων στους
εργαζόμενους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας
εξόδου που προτείνετε με την προϋπόθεση ότι θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα
λήψης άμεσης σύνταξης μέχρι την 31.12.2004.
Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο της
πρότασης που μας δόθηκε δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική
συζήτηση και να πάρουμε μια τεκμηριωμένη απόφαση που να διασφαλίζει τα
συμφέροντα των εργαζόμενων και των Ασφαλιστικών τους Ταμείων.
Γι΄ αυτό το λόγο, κύριε Διοικητά, το Δ.Σ. αποφάσισε να επαναλάβει τη
συνεδρίασή του την ερχόμενη Τρίτη, ζητώντας από τη Διοίκηση τα απαραίτητα
στοιχεία προκειμένου να τοποθετηθεί ουσιαστικά και υπεύθυνα.
Συγκεκριμένα ζητάμε να μας ενημερώσετε :
α)
Για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εφαρμογής ενός
προγράμματος εθελουσίας στις σημερινές συνθήκες.
β)
Τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στη λειτουργικότητα της τράπεζας και
στη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων και του ΤΥΠΕΤ και για τα τυχόν
μέτρα που έχετε προγραμματίσει να λάβετε προκειμένου να εξαληφθούν αυτές
(αριθμός προσλήψεων, οικονομικές ενισχύσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων,
πρόσληψη τέκνων εργαζομένων).
γ)
Πόσους εργαζόμενους αφορά το πρόγραμμα αυτό σε απόλυτο αριθμό,
πόσοι από αυτούς εργάζονται στη Διοίκηση και στο Δίκτυο, πόσοι είναι άνδρες ,
πόσες είναι γυναίκες, ποιος είναι ο αριθμός τους κατά κλιμάκιο ευθύνης, και
ποια είναι η κατανομή τους κατά χρόνια υπηρεσίας.
Τελειώνοντας, κύριε Διοικητά, σας ζητάμε να μας δοθούν άμεσα τα
παραπάνω στοιχεία, όπως άλλωστε προβλέπει και ο νόμος 1876/90,
προκειμένου στη συνεδρίαση της επόμενης Τρίτης να γίνει μια ουσιαστική και
εποικοδομητική συζήτηση και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις.
Με τιμή
Για το Σ.Υ.ΕΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
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