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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, δίλνπκε έλαλ αγώλα ππεξάζπηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ 

Επηθνύξεζεο, πνπ απνηειεί ζεκαληηθό θνξέα δηαζθάιηζεο ηνπ εηζνδήκαηόο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από ηελ ελεξγό δξάζε αιιά θαη ηωλ 

ζπληαμηνύρωλ πνπ έδωζαλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο ζηελ Εζληθή Τξάπεδα. 

 Απηόο ν αγώλαο έρεη ζεζκηθή αμία θαη πεξηερόκελν γηαηί δελ αθνξά κόλν ζην 

παξειζόλ αιιά αθνξά θαη ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ ρηιηάδωλ εξγαδνκέλωλ πνπ 

πεξηκέλνπλ λα πάξνπλ Επηθνύξεζε. 

Αθνξά, όκωο, όπωο ηνλίζακε επαλεηιεκκέλα θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ύπαξμεο 

ηνπ Τ.ΥΠ.Ε.Τ. πνπ απνηειεί ηνλ ππιώλα ζηήξημεο ηεο πγείαο όιωλ καο ζηηο δύζθνιεο 

ώξεο. 

 Όμως, ένας ηέηοιος αγώνας με ασηά ηα ταρακηηριζηικά ηης θεζμικής και ηης 

ζσνδικαλιζηικής διάζηαζης, πρέπει να έτει αποηέλεζμα ποσ θα οδηγεί ζε ικανοποιηηική 

λύζη με οσζιαζηικό περιετόμενο και προοπηική. 

 Απηή ε ιύζε ππαγνξεύεηαη θαη κπνξεί λα αλαδεηεζεί κόλν κέζα από 

έλαλ νπζηαζηηθό θαη εηιηθξηλή δηάινγν κε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία 

νθείιεη λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηεο θαη λα εγθαηαιείςεη ηηο ηειεζηγξαθηθέο 

ινγηθέο αληηκεηώπηζεο ελόο ηόζν θξίζηκνπ θαη ζνβαξνύ ζέκαηνο γηα ρηιηάδεο 

εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο. 



 Γηα ην ιόγν απηό θαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ πιιόγνπ 

καο, πνπ πήξε ζηηο 9 Μνεκβξίνπ, θαινύκε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο λα 

αληαπνθξηζεί κε νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο ζην θάιεζκα γηα έλαλ επνηθνδνκεηηθό 

θαη νπζηαζηηθό δηάινγν, πνπ ζα νδεγεί κε ζηαζεξά βήκαηα ζηελ δξνκνιόγεζε 

κηαο ιύζεο θνηλά απνδεθηήο πνπ ζα δίλεη νξηζηηθή θαη δηαρξνληθή ιύζε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε ηελ επηθνύξεζε. 

 Τώξα, ε Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο έρεη ηελ επζύλε ηεο πξωηνβνπιίαο θαη 

ηωλ θηλήζεωλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηαιόγνπ. 

 Ωο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., δειώλνπκε ηελ εηνηκόηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά καο λα 

ιύζνπκε νξηζηηθά θαη ππεύζπλα ην θνξπθαίν απηό  δήηεκα γηα ηε δωή καο. 
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