
  

 

 

 

 

 

Αζήλα, 1 επηεκβξίνπ  2017  

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΟΘ ΑΝΘΡΩΠΟΘ. 

Η ΟΣΟΕ ΣΗΡΘΖΕΘ ΣΟ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟ ΕΠΘΚΟΤΡΗΗ ΣΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  

ΚΑΘ ΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΣΤΠΕΣ. 
 

 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 
Λνγαξηαζκνύ Επηθνύξεζεο από ηνλ Οθηώβξην, κε ζηόρν λα απαιιαγεί από ηηο 
ππνρξεώζεηο ηεο απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

Πξόθεηηαη γηα κία πξνθιεηηθή απόθαζε, πνπ παξαβηάδεη αξρέο θαη δεζκεύζεηο δεθαεηηώλ ηεο 
Εζληθήο Τξάπεδαο θαη νδεγεί ζηελ πιήξε εμαθάληζε ηεο επηθνύξεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 

Σε κηα επνρή, πνπ ηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ βξίζθνληαη 
δηαξθώο ζην ζηόραζηξν ησλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ, δελ κπνξνύκε λα αθήζνπκε αλαπάληεηε 
απηήλ ηελ απαξάδεθηε ελέξγεηα ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

Η Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΤΟΕ ζηε ρζεζηλή πνιύσξε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ην ζέκα απηό, κε 
ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζώπσλ ησλ Σπιιόγσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, πήξε 
ζαθή θαη μεθάζαξε ζέζε ππεξάζπηζεο  ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 
ζπληαμηνύρσλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, απέλαληη ζηελ πξνθιεηηθή ζηάζε ηεο Δηνίθεζεο, 
επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: 

1. Ο Λνγαξηαζκόο Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηεο ΕΤΕ είλαη ζεζκόο θνηλσληθήο κεηεξγαζηαθήο 
πξνζηαζίαο, κε ηζηνξία ζρεδόλ 70 ρξόλσλ θαη πξέπεη λα γίλεη αληηθείκελν ζεβαζκνύ από 
ηελ Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο απέλαληη ζηνπο 
ζπλαδέιθνπο καο. 

2. Η πεξηθνπή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, πνπ ζα νδεγήζεη ζε ηξαγηθό αδηέμνδν ηνπο 
ζπληαμηνύρνπο θαη ζα καηαηώζεη νξηζηηθά θάζε πξνζδνθία επηθνύξεζεο ζηνπο ελ ελεξγεία 
ζπλαδέιθνπο καο, ζα έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο θαη γηα ην ΤΥΠΕΤ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ηνπ νπνίνπ ζα επηδεηλσζεί ζεκαληηθά κε ζηέξεζε εηζθνξώλ πεξίπνπ 5 εθαη. Επξώ ην 
ρξόλν. 

3. Η Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο έρεη ππνρξέσζε, πνπ απνξξέεη από ηνλ ηξόπν νηθνλνκηθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη παξνρώλ, πνπ αθνινπζήζεθε πνιιέο δεθαεηίεο ηώξα, πνπ ηελ δεζκεύεη 
ηππηθά, νπζηαζηηθά, δενληνινγηθά θαη εζηθά. 

4. Θα ζηείιεη επηζηνιή ζηνλ Πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο θαη ζηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο, ζηελ 
νπνία ζα εθζέηεη ην πξόβιεκα θαη ζα δεηά λα παξζνύλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζή 
ηνπ. 
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5. Η ΟΤΟΕ ππνζηεξίδεη ηηο λνκηθέο ελέξγεηεο ησλ Σπιιόγσλ ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ ηεο 
Εζληθήο Τξάπεδαο θαη ζα παξέκβεη δπλακηθά θαη απνθαζηζηηθά ζηα δηθαζηήξηα, πνπ ζα 
ζπδεηεζεί ε ππόζεζε απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο. 

6. Αθόκα ζα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηέο ηεο ζε ζπλδηθαιηζηηθό επίπεδν κε ηνπο Σπιιόγνπο ησλ ελ 
ελεξγεία ζπλαδέιθσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ ηεο ΕΤΕ (ζε θνηλή ζύζθεςε ηελ πξνζερή 
εβδνκάδα) ζηα πιαίζηα θαη ησλ δηθώλ ηνπο απνθάζεσλ θαη ζα θιηκαθώζεη κε καδηθέο 
ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηεο αληηδξάζεηο. 

7. Τέινο, ε ΟΤΟΕ θαιεί ηελ Κπβέξλεζε λα εγθαηαιείςεη ην ξόιν ηνπ εμ’ απνζηάζεσο 
αδηάθνξνπ παξαηεξεηή ησλ εμειίμεσλ ζε βάξνο ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ ηεο Εζληθήο θαη λα πάξεη ζέζε, όπσο άιισζηε νθείιεη. 
 
 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Η ζηαζεξή ππεξάζπηζε κε θάζε ηξόπν ησλ δηθαησκάησλ καο ζηνπο ραιεπνύο θαηξνύο ησλ 
κλεκνλίσλ είλαη θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε όισλ καο. 

Απηό θάλακε θαη απηό ζα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε, θηλεηνπνηώληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ 
καο, γηαηί απηό είλαη ην ρξένο καο θαη έηζη όινη καδί ζεζκηθά θαη ν θαζέλαο μερσξηζηά, αηνκηθά 
γξάθνπκε ηε δηθή καο ηζηνξία ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ησλ αγώλσλ καο. 

Καινύκε ηε Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή λα άξεη ηελ απεηιή 
πεξηθνπήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, πνπ έρεη εμαγγείιεη ζε βάξνο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Επηθνύξεζεο. 

Είλαη ν κόλνο δξόκνο γηα ηελ εθηόλσζε κηαο έθξπζκεο θαηάζηαζεο, πνπ ζα έρεη απξόβιεπηεο 
ζπλέπεηεο. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε ΟΤΟΕ θαη νη Σύιινγνη ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο είκαζηε έηνηκνη γηα ζθιεξό 
αγώλα, ζηνλ νπνίν ζα δεηήζνπκε επξύηεξε ζπκπαξάζηαζε, ηόζν ζε πνιηηηθό επίπεδν, όζν 
θαη ζε ζπλδηθαιηζηηθό επίπεδν θαη εθηόο ηνπ θιάδνπ καο. 

Ειπίδνπκε θαη επρόκαζηε ε θιηκάθσζε ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ησλ απξόβιεπησλ ζπλεπεηώλ 
ζε θξίζηκε πεξίνδν γηα όινπο λα απνθεπρζεί θαη απηό είλαη ζην ρέξη ηεο Δηνίθεζεο ηεο Εζληθήο 
θαη ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
                          ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                ΑΥΘΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 
 
 
 


