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ΑΦΑΙΗΣΗΘΑ ΚΔΣΡΑ ΔΛΑΛΣΗΟΛ ΣΖ Δ.Σ.Δ.  

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 30/10/2017 ΩΡΑ 9:30 

ΔΘΓΗΘΑΕΔΣΑΗ Ζ ΑΗΣΖΖ ΠΡΟΩΡΗΛΖ ΓΗΑΣΑΓΖ  

ΩΣΔ ΛΑ ΚΖΛ ΓΗΑΘΟΠΔΗ  

Ζ ΘΑΣΑΒΟΙΖ ΣΖ ΔΠΗΘΟΤΡΖΖ 

ΤΠΔΡΑΠΗΕΟΤΚΔ ΣΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΑ ΚΑ 

ΤΠΔΡΑΠΗΕΟΤΚΔ ΣΟΛ Ι.Δ.Π.Δ.Σ.Δ. ΘΑΗ ΣΟ 

Σ.Τ.Π.Δ.Σ. 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,  

Τελ Πέκπηε θαηαηέζεθαλ νη αηηήζεηο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο Εζληθήο 

Τξάπεδαο γηα ηνλ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. από ηνλ ΣΥΕΤΕ, ηνλ ΣΥΤΑΤΕ, ηνλ Σύιινγν Σπληαμηνύρσλ 

θαη ηε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.. Η εθδίθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Δηαηαγήο, 

ώζηε λα ζπλερίζεη ε Τξάπεδα λα θαηαβάιεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο κέρξη ηελ εθδίθαζε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, πξνζδηνξίζηεθε γηα ηε Δεπηέξα 30/10/2017 ζηηο 9:30 ζηα 

δηθαζηήξηα ζηελ Επειπίδσλ ζην θηήξην 5. Πξόζζεηεο παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ από ηελ 

Γ.Σ.Ε.Ε., ηελ Ο.Τ.Ο.Ε. θαη ηνπο Σπιιόγνπο κέιε ηεο Ο.Τ.Ο.Ε. 

Η Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηνπ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ζπλεδξίαζε ηελ 23ε Οθησβξίνπ 2017 θαη 

απνθάζηζε, απηή ηε θνξά θαηά πιεηνςεθία, ηελ απνζηνιή πξνο ηελ Εζληθή Τξάπεδα 

επηζηνιήο, πξνθεηκέλνπ ν Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο λα εγθξίλεη ηελ θάιπςε ηεο δηαθνξάο, 

όπσο θάζε κήλα από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2008, κεηαμύ ησλ εηζξνώλ θαη ησλ εθξνώλ ηνπ 

Λνγαξηαζκνύ γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην. Οη εθπξόζσπνη ηεο Δηνίθεζεο αλαθέξζεθαλ ζηηο 

επηζηνιέο ηνπ θνπ Φξαγθηαδάθε πξνο ηε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή, κε ηηο  νπνίεο  ηεο 

γλσζηνπνηνύζε όηη δελ πξνηίζεηαη λα θαιύςεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Ε.Τ.Ε. πξνο ηνλ 

Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. κεηά ηνλ Οθηώβξην θαη ςήθηζαλ αξλεηηθά.  

Σηελ επηζηνιή καο επαλαιακβάλνπκε πσο ν Λνγαξηαζκόο Επηθνύξεζεο είλαη 

Λνγαξηαζκόο εγγπεκέλσλ παξνρώλ θαη γηα ην ιόγν απηό ε Ε.Τ.Ε. έρεη εγγπεηηθή επζύλε, 

ηελ νπνία θαη ηεξεί απαξεγθιίησο κέρξη ζήκεξα ζεβόκελε ηελ ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζή 

ηεο, λα θαιύπηεη θάζε κήλα ην πνζό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηθνπξηθώλ 

παξνρώλ γηα όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

 



Θαινύκε ηε Γηνίθεζε ηεο Δ.Σ.Δ., ηνύηε ηελ ύζηαηε ώξα, λα εθπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο εγγπεηηθήο ηεο επζύλεο θαη πξαθηηθήο έλαληη 

ηνπ Ι.Δ.Π.Δ.Σ.Δ. 

Ο θνο Φξαγθηαδάθεο επίκνλα θαη πξνθιεηηθά: 

Αγλνεί ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Τξάπεδαο πνπ ηζρύνπλ από ην 1949. 

Αγλνεί ηηο θσλέο δηακαξηπξίαο ησλ κεγαιεησδώλ ζπγθεληξώζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ζπληαμηνύρσλ. 

Αγλνεί ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. 

Αγλνεί ηηο θπβεξλεηηθέο θαη πνιηηηθέο παξνηξύλζεηο. 

Αγλνεί ην πξαγκαηηθό ζπκθέξνλ ηεο Σξάπεδαο. 

ΑΠΑΗΣΟΤΚΔ  

Από ηε Γηνίθεζε λα αληηιεθζεί ην κέγεζνο ησλ επζπλώλ ηεο απέλαληη 

ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο πνπ έρνπλ ήδε μεπεξάζεη ηα 

όξηα ησλ αληνρώλ ηνπο θαη λα κελ θάλεη ην ηζηνξηθό ιάζνο  λα κελ εγθξίλεη 

ηελ θαηαβνιή ηεο Δπηθνύξεζεο γηα ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ. 

Ο αγώλαο αληίζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ ζπλερίδεηαη ζε 

όια ηα επίπεδα. Σπλδηθαιηζηηθά, Ννκηθά, Πνιηηηθά θαη Κνηλσληθά θαη ζ’ απηή ηελ 

θαηεύζπλζε ν Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είλαη καρεηηθά παξώλ ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά κε όιεο 

ηνπ ηηο δπλάκεηο. 

ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ ππεξαζπηδόκαζηε ηελ αμηνπξέπεηα ζηελ 

εξγαζία,  ζηε ζύληαμε, ζηελ πεξίζαιςε.   

ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ ππεξαζπηδόκαζηε  ηα δηθαηώκαηα θαη  η ηο  

θαηαθηήζεηο  καο .  

 

                       Κε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

                      Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 


