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Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

 

Η  Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο αληί λα αθνπγθξαζηεί ηελ αγαλάθηεζε θαη ηα ερεξά 

κελύκαηα ηεο απεξγίαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο ρηιηάδσλ εξγαδόκελσλ θαη 

ζπληαμηνύρσλ, ηνπο αγλόεζε θαη πξνρώξεζε,  κάιηζηα, ζε λέα απεηιεηηθή επηζηνιή 

ρσξίο λα πξνζζέζεη θάηη θαηλνύξγην, δηαηεξώληαο ην ηειεζίγξαθν παύζεο θαηαβνιήο 

ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο ζηελ Επηθνύξεζε κεηά ηνλ Οθηώβξην. 

 

Με ζηόρν ηελ απαιιαγή ηεο Σξάπεδαο από ηε θεζμική ηης σποτρέωζη 

απέλαληη ζε εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο, ε Δηνίθεζε ηεο Ε.Σ.Ε., ζέηεη ζε θίλδπλν 

ην εηζόδεκα θαη ηα δηθαηώκαηα όισλ ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ 

Λ.Ε.Π.Ε.Σ.Ε. θαη ζην Σ.Τ.Π.Ε.Σ. θαη, ηαπηόρξνλα, δεκηνπξγεί γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα 

θαη επηθίλδπλε αλαζηάησζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο. 

 

Απέλαληη ζε ηέηνηνπ ηύπνπ ελέξγεηεο πνπ θιηκαθώλνπλ ηηο απεηιέο ελαληίνλ καο, 

κόλνλ ε ελόηεηα όισλ θαη ε αιιειεγγύε κπνξεί λα απνηειέζεη αλάρσκα αληίζηαζεο 

θαη απνηειεζκαηηθήο ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ καο σο απάληεζε απέλαληη ζηε 

λέα πξνθιεηηθή ζηάζε ηεο Δηνίθεζεο ηεο Εζληθήο. 

 

Οη ύιινγνη (.Τ.Ε.Σ.Ε., Τ.ΣΑ.ΣΕ., ύιινγνο πληαμηνύρσλ) θαη ε Δηαρεηξηζηηθή 

Επηηξνπή ηνπ Λ.Ε.Π.Ε.Σ.Ε. πξνβαίλνπλ άκεζα ζε αζθαιηζηηθά κέηξα θαη δεηνύλ ηελ 

έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο ώζηε λα κελ δηαθνπεί ε θαηαβνιή ηνπ επηθνπξηθνύ θαη λα 

κελ αλαηξαπεί βίαηα ην επίπεδν δηαβίσζεο ρηιηάδσλ ζπληαμηνύρσλ. 

 

ΑΞΑΛΡΑΚΔ απνθαζηζηηθά κε θήξπμε λέαο 24σξεο Παλειιαδηθήο Απεξγίαο ηελ 

Παξαζθεπή 13/10/17 θαη ηελ ίδηα εκέξα δηνξγαλώλνπκε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο 

ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα ηεο Ε.Σ.Ε. (Αηόινπ 86), ζηηο 11 ην πξσί, κε ηε ζπκκεηνρή 

εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ. 

 



Κιηκαθώλνπκε δπλακηθά κε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη πεξηνδείεο ζε νιόθιεξε ηελ 

Ειιάδα ηηο αγσληζηηθέο καο αληηδξάζεηο. 

 

ΡΩΟΑ ΔΗΛΑΗ Ζ ΩΟΑ  ΡΝ ΑΞΝΦΑΠΗΠΡΗΘΝ ΑΓΩΛΑ 

 

Καινύκε ηε Δηνίθεζε λα αλαινγηζζεί ηηο επζύλεο ηεο. Να απνζύξεη ΣΩΡΑ ην 

ηειεζίγξαθν, λα ζεβαζηεί ηνλ Καλνληζκό ηνπ Λ.Ε.Π.Ε.Σ.Ε. θαη ηα θαηνρπξσκέλα 

δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη λα δώζεη απαληήζεηο πνπ ζα 

νδεγνύλ ζε ιύζεηο. 

 

      Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηνλ αγώλα ππεξάζπηζεο ηνπ Λ.Ε.Π.Ε.Σ.Ε. θαη 

ηνπ Σ.Τ.Π.Ε.Σ., γηαηί  θαη ηα δύν απνηεινύλ ζεκαληηθνύο ζεζκνύο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, πνπ ρηίζηεθαλ κε ζθιεξνύο αγώλεο θαη πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 

 

ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ 

ηην Ξαραζκεσή 13/10/17 ζηην Απεργία και ζηη Πσγκένηρωζη, 

ζηις 11:00, μπροζηά ζηο Θενηρικό ηης Δ.Ρ.Δ. 

 

ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ ΠΡΔΙΛΝΚΔ ΖΣΖΟΝ ΚΖΛΚΑ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 

ΑΞΝΦΑΠΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 

 

ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ ΞΔΟΑΠΞΗΕΝΚΔ ΡΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΚΑΠ 

 

                       Κε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

                      Για ηο Γιοικηηικό Πσμβούλιο 

 


