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Συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις στο Ασφαλιστικό βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει με κάθε μέσο και με μονομερείς αποφά-
σεις την ένταξη των επικουρικών ταμείων στο Ε.Τ.Α.Τ. βρίσκει τεράστια εμπόδια. 

Δημιουργούνται νέα δεδομένα με: 

u τη διατήρηση του ΛΑΚ των εργαζομένων στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ και

u το πάγωμα της διαδικασίας ένταξης του ταμείου της ALPHA BANK στο Ε.Τ.Α.Τ 

Την ίδια στιγμή η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. 

4 χωρίς να λαμβάνει υπόψη αυτές τις εξελίξεις,

4 χωρίς να σέβεται την πριν από ένα μήνα δέσμευσή της 
ότι μέχρι να βρεθεί λύση για το Ασφαλιστικό μας θα παγώ-
σει την ένταξη των νέων συναδέλφων στο επικουρικό του 
Ι.Κ.Α.

προχωρά στην αναδρομική ένταξη από 1.1.2005 
περίπου 1000 νέων συναδέλφων στο Ι.Κ.Α. - 
Ε.Τ.Ε.Α.Μ (με την μισθοδοσία του Ιουνίου).

Αυτή η ασυνεπής, παρελκυστική και επικίνδυ-
νη για τα Ασφαλιστικά μας δικαιώματα τακτική της 

Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας τις ενέργειές του για την προστασία 
των Ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων προχωρά άμεσα σε νομικές ενέργειες:

Ê Εξώδικο προς το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μας ενημερώσει για

 α)  τις οδηγίες που έδωσε προς την εταιρεία που εκπονεί την οικονομική μελέτη 
σύμφωνα με το νόμο 3371

 β)  τις διαδικασίες ανάθεσης της μελέτης, καθώς το άρθρο 68 του νόμου 3371 
επιβάλλει  η ανάθεση να γίνεται με προκήρυξη.



Ë Εξώδικο προς την Ε.Τ.Ε. προκειμένου να μας δώσει τα στοιχεία που έστειλε 
στο Υπουργείο Οικονομικών βάσει των οποίων εκπονείται η οικονομική μελέτη με 
την οποία θα προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς το Επικουρικό μας 
Ταμείο.

Ì Αγωγή προς την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και του Ταμείου Επικούρη-
σης της Ε.Τ.Ε. για την απόφασή της να εντάξει αναδρομικά από 1.1.2005 τους νέους 
συναδέλφους στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ενέργεια που υπονομεύει την βιωσιμότητα του 
επικουρικού μας ταμείου, θίγει τα Ασφαλιστικά δικαιώματα των νέων συναδέλφων 
και οδηγεί το ταμείο τάχιστα σε πτώχευση.

Ο ΣΥΕΤΕ θα αγωνιστεί με όλα τα νομικά, πολιτικά και συνδικαλι-
στικά μέσα έτσι ώστε η λύση στο Ασφαλιστικό να αγκαλιάζει όλους 
τους εργαζόμενους στην Ε.Τ.Ε. χωρίς διακρίσεις παλιών και νέων.

Η Διοίκηση, αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει αρνητικά τετελεσμένα σε βάρος 
των ταμείων μας και των νέων εργαζομένων, οφείλει να αναζητήσει λύση βιώσιμη η 
οποία δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν έχει πριν συζητηθεί με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Δεν είναι δυνατόν ο Διοικητής της Ε.Τ.Ε. στην Γ.Σ. της Τράπεζας 
στις 25.5.2007 να δεσμεύεται ότι θα συζητήσει με το Σύλλο-
γο για την εξεύρεση λύσης προκειμένου να μην θιγούν τα 
Ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και την επόμε-
νη ημέρα να στέλνει στο Επικουρικό του Ι.Κ.Α. τους νέους 
συναδέλφους για τους οποίους υποτίθεται ότι μεριμνά η 
Τράπεζα.

 

Το Ασφαλιστικό δεν μπορεί να κλείνει: 

4 με εξπρές διαδικασίες,

4 με μονομερείς ενέργειες 

4 και δημιουργία τετελεσμένων.

Είναι ένα θέμα που ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα κρατήσει ανοιχτό, γνωρίζοντας ότι η εξεύρεση βιώ-
σιμης λύσης θα περάσει από πολλά στάδια ακόμη, μέχρι την τελική κατάληξη. 



Οι προσπάθεις να θιγούν τα ασφαλιστικά μας Δικαιώματα με τη δημιουργία 

του θνησιγενούς Ε.Τ.Α.Τ., με το Νόμο 3371/05, με τις μελέτες που 

ετοιμάζονται με οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών και την ασυνεπή και 

παραπλανητική τακτική της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. 

Θα πέσουν στο κενό

γιατί τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. είναι 

κατοχυρωμένα και ισχυρά και ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα τα υπερασπίσει με αγωνιστικές, 

πολιτικές, νομικές, και συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες.

Είναι η ώρα της συσπείρωσης, της ενότητας  
και της συλλογικής δράσης.

Είναι η ώρα νέοι και παλιοί συνάδελφοι με αλλη-
λεγγύη και αγωνιστική διάθεση να διασφαλίσουν 
τα Ασφαλιστικά μας Δικαιώματα για το παρόν και 
το μέλλον.

Οι νέοι εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε. διακαιούνται κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπή σύνταξη, 
ασφάλεια στην υπηρεσιακή και επαγγελματική 
τους προοπτική.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί την Διοίκηση να σταματήσει την αδιέξοδη πολιτική της η 
οποία βλάπτει σήμερα όλους τους νέους συναδέλφους αλλά ουσιαστικά υπο-
νομεύει τη βιωσιμότητα των ταμείων μας και τις συντάξεις όλων των εργαζο-
μένων στην Εθνική Τράπεζα. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
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