Αθήνα, 8 ∆εκεμβρίου 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις .
Η ∆ιοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δεν κατέβαλε όπως όφειλε τις υποχρεώσεις της στο
Λογαριασμό Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ), με αποτέλεσμα να μην χορηγηθούν οι επικουρήσεις
για τον μήνα ∆εκέμβριο.
∆εκαέξι χιλιάδες οικογένειες τις μέρες των Χριστουγέννων μένουν χωρίς
επικούρηση με αποκλειστική ευθύνη της Τράπεζας.
Στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από αυτήν την εξέλιξη, έρχεται να
προστεθεί και ο κίνδυνος που προκύπτει από την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τις δανειακές
τους υποχρεώσεις.
Η ΟΤΟΕ προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος,
ζήτησε συνάντηση με τη ∆ιοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για να υπάρξει λύση για τις
δανειακές υποχρεώσεις των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

Η συνάντηση ορίστηκε για την ∆ευτέρα 11 ∆εκεμβρίου και ώρα 13.15.

Η ΟΤΟΕ στηρίζει τις προσπάθειες και τον αγώνα των εργαζομένων και των συνταξιούχων
της Εθνικής, για να διασφαλιστεί η Επικούρηση και να αρθεί αυτή η απαράδεκτη και πρωτοφανής
κατάσταση.
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Η ∆ιοίκηση της Εθνικής Τράπεζας πρέπει να αντιληφθεί ότι, με εκβιαστικές συμπεριφορές
δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν τόσο σοβαρά θέματα. Αντίθετα, οδηγούνται σε όξυνση και
πόλωση, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις να είναι τεράστιες όχι μόνο για τους εργαζόμενους και
τους συνταξιούχους, αλλά και για την ίδια την Τράπεζα.
Για να υπάρχει αποτέλεσμα σε ένα διάλογο πρέπει οι κανόνες να είναι σαφείς και
το πλαίσιο οριοθετημένο.
Καλούμε τη ∆ιοίκηση να μην επιμείνει στη θέση της και να καταβάλλει το σύνολο
της Επικούρησης μηνός ∆εκεμβρίου στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας.
Καλούμε, τέλος, την κυβέρνηση να σταματήσει να παίζει τον ρόλο του Πόντιου
Πιλάτου.
Εάν μείνουν 16.000 οικογένειες τις μέρες των Χριστουγέννων χωρίς Επικούρηση
δεν αφορά μόνο την Τράπεζα.
Αφορά και την κυβέρνηση η οποία, ενώ ζητά να προχωρήσουν σε διάλογο η
Τράπεζα με τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Εθνικής προκειμένου να
βρεθεί λύση την ίδια ώρα ανέχεται να μην καταβάλλει η Τράπεζα τις υποχρεώσεις της για
την Επικούρηση, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται ο ίδιος ο διάλογος.
Είναι ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για το αποτέλεσμα της συνάντησης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ
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