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ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΣΟΕ – ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ ΣΗ ΕΣΕ 

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

 Οη ζπληαμηνύρνη ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο βηώλνπλ πξωηόγλωξεο θαηαζηάζεηο . 

 Η Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο δελ θαηέβαιε όπωο όθεηιε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ζην 

Λνγαξηαζκό Επηθνύξεζεο (ΛΕΠΕΣΕ), κε απνηέιεζκα λα κελ ρνξεγεζνύλ νη επηθνπξήζεηο 

γηα ηνλ κήλα Δεθέκβξην. 

 Δεθαέμη ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο ηηο κέξεο ηωλ Φξηζηνπγέλλωλ κέλνπλ ρωξίο 

επηθνύξεζε κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Τξάπεδαο. 

 ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηήλ ηελ εμέιημε, έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ αδπλακία ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δαλεηαθέο 

ηνπο ππνρξεώζεηο. 

 Η ΟΤΟΕ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, 

δήηεζε ζπλάληεζε κε ηε Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο γηα λα ππάξμεη ιύζε γηα ηηο 

δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηωλ ζπληαμηνύρωλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

 

Η ζπλάληεζε νξίζηεθε γηα ηελ Δεπηέξα 11 Δεθεκβξίνπ θαη ώξα 13.15. 

 

 Η ΟΣΟΕ ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηνλ αγώλα ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηωλ ζπληαμηνύρωλ 

ηεο Εζληθήο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε Επηθνύξεζε θαη λα αξζεί απηή ε απαξάδεθηε θαη πξωηνθαλήο 

θαηάζηαζε. 
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 Η Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο πξέπεη λα αληηιεθζεί όηη, κε εθβηαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

δελ πξόθεηηαη λα αληηκεηωπηζηνύλ ηόζν ζνβαξά ζέκαηα.  Αληίζεηα, νδεγνύληαη ζε όμπλζε θαη 

πόιωζε, κε απνηέιεζκα νη επηπηώζεηο λα είλαη ηεξάζηηεο όρη κόλν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

ηνπο ζπληαμηνύρνπο, αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ Σξάπεδα. 

 Γηα λα ππάξρεη απνηέιεζκα ζε έλα δηάινγν πξέπεη νη θαλόλεο λα είλαη ζαθείο θαη 

ην πιαίζην νξηνζεηεκέλν. 

 Καινύκε ηε Δηνίθεζε λα κελ επηκείλεη ζηε ζέζε ηεο θαη λα θαηαβάιιεη ην ζύλνιν 

ηεο Επηθνύξεζεο κελόο Δεθεκβξίνπ ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

 Καινύκε, ηέινο, ηελ θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη λα παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ Πόληηνπ 

Πηιάηνπ. 

 Εάλ κείλνπλ 16.000 νηθνγέλεηεο ηηο κέξεο ηωλ Φξηζηνπγέλλωλ ρωξίο Επηθνύξεζε 

δελ αθνξά κόλν ηελ Τξάπεδα. 

 Αθνξά θαη ηελ θπβέξλεζε ε νπνία, ελώ δεηά λα πξνρωξήζνπλ ζε δηάινγν ε 

Τξάπεδα κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηεο Εζληθήο πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζεί ιύζε ηελ ίδηα ώξα αλέρεηαη λα κελ θαηαβάιιεη ε Τξάπεδα ηηο ππνρξεώζεηο ηεο γηα 

ηελ Επηθνύξεζε, κε απνηέιεζκα λα ππνλνκεύεηαη ν ίδηνο ν δηάινγνο. 

 Είλαη ώξα λα αλαιάβνπλ όινη ηηο επζύλεο ηνπο. 

 Θα σας κρατήσοσμε ενήμεροσς για το αποτέλεσμα της σσνάντησης. 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

        Σηαύξνο ΚΟΥΚΟΣ                      Αρηιιέαο ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 


