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ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Διανύουμε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για τους εργαζόμενους 

και τους συνταξιούχους του κλάδου μας. 

Στο αμέσως προσεχές διάστημα επίκειται η ψήφιση σειράς μέτρων που 

περιλαμβάνουν επιπλέον υφεσιακές πολιτικές ως προαπαιτούμενων της 

νέας συμφωνίας της χώρας με τους δανειστές της. Είναι πια σαφές ότι τα νέα 

μέτρα στοχεύουν και πάλι τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, και αυτή 

τη φορά ιδιαίτερα αυτούς του κλάδου μας, που θεωρούνται από την 

κυβέρνηση ως «ρετιρέ». Τα περιβόητα «ισοδύναμα» της Κυβέρνησης δεν 

είναι άλλα από σκληρά μέτρα που μας αφορούν άμεσα, όπως απελευθέρωση 

των μαζικών απολύσεων, πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, προσπάθεια 

για εξισώσεις προς τα κάτω σε μισθούς και συντάξεις, αύξηση ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης κ.ά. 

Για τον κλάδο μας το τίμημα και το κόστος της κρίσης την τελευταία 

5ετία είναι ήδη πολύ μεγάλο. 

Να μην πληρώσουμε πάλι εμείς. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η κρισιμότητα των στιγμών απαιτεί ενημέρωση και συσπείρωση 

όλων των εργαζόμενων και όλων των συνταξιούχων, κοινό βηματισμό 

και συντονισμό δράσεων όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο μας. 
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Ως ο αντιπροσωπευτικός σύλλογος στο χώρο της Εθνικής 

Τράπεζας, αναλαμβάνουμε σήμερα την πρωτοβουλία και 

απευθύνουμε κάλεσμα για συνεργασία, συνεννόηση και από κοινού 

οργάνωση της προσπάθειας εργαζόμενων και συνταξιούχων να 

αποκρούσουν τις άγριες επιθέσεις που έρχονται σε βάρος μας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, σας καλούμε σε σχετική συνάντηση – συζήτηση 

την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του 

ΣΥΕΤΕ (Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος). 

 

Κοινοποίηση προς: 

Σύλλογο Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΤΑΤΕ) 

Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΣΕΠΕΤΕ) 

Σύλλογο Εργαζομένων ΕΤΕ – Πρώην Εθνοκάρτας (ΣΕΕΤΕ) 

Σύλλογο Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος- πρωην Προσωπικού 

Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. (ΣΥ.Π.ΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝ. ΑΚ). 

Σύλλογο Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας (ΣΣΕΤΕ) 

 

 
 
 

Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
 

 
 

    
 
 


