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ΑΘΗΝΑ, 2.4.2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τη Σύσταση –χαστούκι του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
προς την Κυβέρνηση για τον νόμο 3371/05 που διαλύει τα
Επικουρικά Ταμεία και παρεμβαίνει στα αποτελέσματα των
ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, αρχίζει το ξήλωμα του
πιο αντεργατικού πλαισίου που κόβει ασφαλιστικά δικαιώματα των
εργαζομένων και αυξάνει τα υπερκέρδη των Τραπεζών
Είχε προηγηθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου (Β2 τμήμα) που
έκρινε το νόμο αντισυνταγματικό.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από την πρώτη στιγμή, όταν οι κ.κ.
Αλογοσκούφης και Παναγιωτόπουλος περνούσαν από τη Βουλή τον
αντισυνταγματικό αυτό νόμο, αντέδρασε στη διάλυση των Ταμείων,
στην καταπάτηση των Συλλογικών Συμβάσεων, το διαχωρισμό των
εργαζομένων σε «παλαιούς» και «νέους».
Έτσι, τη στιγμή που ο νόμος 3371/05 αμφισβητείται και από
διεθνείς οργανισμούς (Δ.Ο.Ε.) και η Κυβέρνηση υποχρεούται να τον
αλλάξει, έρχεται η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. να τον εφαρμόσει …
Αναδρομικά : Αποφάσισε την ασφάλιση στο Επικουρικό του Ι.Κ.Α.
(ΕΤΕΑΜ) όσων προσελήφθησαν από 1.1.2005.
Το περίεργο είναι ότι έως τώρα οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι
ασφαλίζονταν στο Λογαριασμό Επικούρησης των εργαζομένων της
Ε.Τ.Ε.
Αυτό σημαίνει ότι:
• Αυξάνονται τα κέρδη των μετόχων γιατί οι εργοδοτικές
εισφορές της Τράπεζας μειώνονται άμεσα από 9% σε 3%.
• Συρρικνώνονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων
που προσλήφθηκαν ή θα προσληφθούν από την 1/7/2005 και
μετά, γιατί το ποσοστό της Επικουρικής Σύνταξής τους
μειώνεται από 36% σε 20%.
• Ο Λογαριασμός Επικούρησης του προσωπικού της Ε.Τ.Ε.
οδηγείται τάχιστα σε πτώχευση γιατί η απόφαση της Διοίκησης
του στερεί νέα μέλη και νέες εισφορές.
3ωρη στάση εργασία την Τετάρτη 4.4.2007, 12.00-15.15
Η διοίκηση
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. , αντιδρώντας στις ανωτέρω
μονομερείς και βλαπτικές μεταβολές που στηρίζονται σε ένα
παράνομο νόμο, κήρυξε την Τετάρτη 4.4.2007 ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
από 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του
ωραρίου, με στόχο :
•
να
ακυρώσει
την
πολιτική
συρρίκνωσης
των
Ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και
•
να υπενθυμίσει με τον πιο έντονο τρόπο τις
ανειλημμένες υποχρεώσεις που οφείλει να καταβάλει η
Διοίκηση προς τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία.
Ταυτόχρονα θα κάνουμε μαζικό διάβημα προς την
Διοίκηση.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει τον αγώνα με όλα τα μέσα και προς
πάσα κατεύθυνση για να προστατέψει τα Ασφαλιστικά δικαιώματα
όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
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