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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 Στο Ι.Κ.Α. (ΕΤΕΑΜ) εν μια νυκτί οδηγούνται οι νεοπροσληφθέντες 
(μετά την 1.1.2005) εργαζόμενοι της Ε.Τ.Ε. παρά τις διαβεβαιώσεις της 
Διοίκησης ότι το θέμα έχει «παγώσει». 
 Περισσότεροι από 1.000 νέοι εργαζόμενοι είδαν στα εκκαθαριστικά 
Ιουνίου κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΜ (Επικουρικό του Ι.Κ.Α.) αντί των εισφορών 
υπερ του Λογαριασμού Επικούρησης της Εθνικής. 
 Με αυτόν τον τρόπο, με την αυθαίρετη – διοικητική ανατροπή των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, η Διοίκηση της Εθνικής επιχειρεί : 

• Τη βίαιη υπαγωγή των νέων συναδέλφων στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 
(ΕΤΕΑΜ) με αποτέλεσμα το ύψος της σύνταξης τους να μειωθεί σε 20% 
από 36%.. 

• Την κατάρρευση του Λογαριασμού Επικούρισης, κάτι που θα 
συμπαρασύρει «παλαιούς»και συνταξιούχους που αμείβονται από 
αυτόν.  

• Την ανατροπή του Ασφαλιστικού με την συμπίεση των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων. 

• Την παράνομη διάλυση του Λογαριασμού Επικούρισης. 
•  Με αυτές τις ενέργειες  η Τράπεζα ωφελείται σημαντικά καθώς οι 
εργοδοτικές εισφορές μειώνονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες με 
αποτέλεσμα, με τα σημερινά δεδομένα να γλυτώνει 60.000 € το μήνα.   

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καταγγέλλει τις μονομερείς διοικητικές και 
νομοθετικές παρεμβάσεις υπερ της εκτίναξης των κερδών μέσω της 
μείωσης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων . 
 Με εξώδικο προς την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. ζητεί : 

• Να μας δοθούν τα στοιχεία που παρείχε στο Υπουργείο Οικονομίας 
και επί των οποίων στηρίχθηκαν οι οικονομικές μελέτες.  

• Να μας γνωστοποιηθούν οι παραδοχές επί των οποίων έγιναν αυτές 
οι μελέτες.  

Παράλληλα ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζητούμε από το Υπουργείο Οικονομίας : 
• Να λάβουμε γνώση όλων των στοιχείων για την εκπόνηση της ειδικής 
οικονομικής μελέτης. 

• Αν η μελέτη ανατέθηκε μετά από  προκήρυξη, όπως ο Ν. 3371/2005 
ορίζει ή με ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία. 

• Να αναθέσει την εκπόνηση Αναλογιστικής μελέτης επί βάσει των 
ειδικών στοιχείων «ανά άτομα» και «ανά ασφαλισμένο» 
συνυπολογίζοντας την ασφαλιστική του ιστορία, για τον εντοπισμό των 
οικονομικών δεδομένων του Ασφαλιστικού.  
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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προειδοποιεί : 
 

• Την Κυβέρνηση ότι το θέμα που «άνοιξε» πριν δύο χρόνια με τη βίαιη 
υπαγωγή των εργαζομένων τραπεζοϋπαλλήλων στο Ε.Τ.Α.Τ. δεν κλείνει 
με μονομερείς  διοικητικές αποφάσεις. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα των 
εργαζομένων εδράζονται στις Συμβάσεις και το Σύνταγμα και είναι 
κατοχυρωμένα. Η αντίδραση μας  επί αυτών των αυθαίρετων 
παρεμβάσεων τόσο δικαστικά όσο και συνδικαλιστικά –απεργιακά θα 
είναι άμεση, δυναμική και αποφασιστική. 

• Την Διοίκηση της Τράπεζας για τις επιλογές της. Η αύξηση της 
κερδοφορίας στο μέλλον δεν θα προέλθει από τη μείωση των μισθών ή 
από τις περικοπές του Ασφαλιστικού. Αν η Διοίκηση δεν θέλει τον 
διάλογο, τότε θα έχει ακέραια την ευθύνη για ότι επακολουθήσει. 

 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους σε αγωνιστική 
ενότητα και επαγρύπνηση  για την υπεράσπιση των  Ασφαλιστικών  
μας δικαιωμάτων ώστε να ακυρώσουμε στην πράξη τις 
προσπάθειες δημιουργίας αρνητικών τετελεσμένων.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τιμή  
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