
 

ΨΗΦΘΛΑ ΣΗ ΤΓΙΕΜΣΡΩΗ ΣΗ 21/9/2017 

 

ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΣΖ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Δκείο νη επγαζόμενοι θαη ζςνηαξιούσοι ηεο Εθνικήρ Σπάπεζαρ ηηρ Ελλάδορ πνπ ζπγθεληξσζήθακε 
θαη δηαδειώζακε ζήκεξα κπξνζηά ζην Θεληξηθό Θαηάζηεκα ηεο ΔΣΔ ζηελ νδ.Αηόινπ ζηελ Αζήλα, αθνύ 
αθνύζακε ηηο νκηιίεο ησλ εθπξνζώπσλ καο 

δ η λ ώ ν ο ς μ ε  ππορ ηα μέλη ηος Δ ηηρ Σπάπεζαρ και ππορ όλερ ηιρ καηεςθύνζειρ 
(απμόδιοςρ θοπείρ, πολιηικούρ παπάγονηερ κλπ.) ηα εξήρ : 

1) ν Ινγαξηαζκόο Δπηθνύξεζεο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (ΙΔΠΔΣΔ) εδώ θαη 70 ρξόληα 
απνηειεί έλαλ από ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, όρη κόλν σο ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ κεηεξγαζηαθώλ εηζνδεκάησλ καο, αιιά θαη σο κία 
ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ Σακείνπ Τγείαο Πξνζσπηθνύ ηεο ΔΣΔ (ΣΤΠΔΣ). 

Κε ηελ νηθνλνκηθή ζπκβνιή θαη απηνύ ηνπ Ινγαξηαζκνύ ζηεξίδεηαη ε πξόηππε θαη πξσηνπνξηαθή 
αζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνπ κέζσ ηνπ 
ΣΤΠΔΣ παξέρεη αζθάιεηα θαη εκπηζηνζύλε ζε όινπο ηνπο ελ ελεξγεία θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο 
ζπλαδέιθνπο καο θαζώο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ ρξεηάδνληαη πεξίζαιςε θαη θξνληίδα ζηηο 
δύζθνιεο ώξεο. 

2) ν ΙΔΠΔΣΔ είλαη έλαο ινγαξηαζκόο παξνρώλ κε ζεζκηθή αμία θαη πεξηερόκελν, ζηνλ νπνίν επέλδπζαλ 
από θνηλνύ Δξγαδόκελνη θαη Σξάπεδα κε ακνηβαίν όθεινο. 

3) Ζ θαηαβνιή ηεο πθηζηάκελεο επηθνπξηθήο παξνρήο απνηειεί δήηεκα ζηνηρεηώδνπο νηθνλνκηθήο 
επηβίσζεο γηα πεξηζζόηεξεο από 16.000 νηθνγέλεηεο ζπληαμηνύρσλ. 

4) ηηο 22.11.1995 ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο κε Πξόεδξν ηνλ ηόηε Γηνηθεηή Γηώξγν Κίξθν 
απνθάζηζε θαη ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 9 ηνπ Θαλνληζκνύ (ώζηε λα κελ απμνκεηώλνληαη νη παξνρέο 
αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα), θαη ε Σξάπεδα εγγπάηαη πιένλ ηελ παξνρή νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ, 
αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ΙΔΠΔΣΔ. ηηο ελέξγεηεο απηέο πξνέβε ην Γ ηεο ΔΣΔ “… 
νύησο ώζηε ελόςεη όισλ ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ λα κελ δηαηξέμεη θαλέλαλ θίλδπλν ν ινγαξηαζκόο 
απηόο θαη γηα ηνπο κειινληηθνύο ζπληαμηνύρνπο”. Κεηαηξάπεθε δειαδή ν ΙΔΠΔΣΔ ζε εγγπεκέλσλ 
παξνρώλ. 

5) ην γεγνλόο όηη ε ζεκεξηλή θαη νη πξνεγνύκελεο Γηνηθήζεηο ηεο ΔΣΔ θαηέβαιαλ ηα ρξήκαηα ζην 
Ινγ/ζκό Δπηθνπξεζεο, δελ νθείιεηαη ζηε θαιή δηάζεζή ηνπο, αιιά ζηελ ππνρξέσζε πνπ αλαγλώξηζαλ  
έλαληη ηνπ ινγαξηαζκνύ.  

6) νη 27.000 Δξγαδόκελνη θαη νη πληαμηνύρνη ηεο ΔΣΔ επηιέγνπκε λα βγνύκε καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο καο 
ζην δξόκν ηνπ αγώλα πξνθεηκέλνπ λα κελ βξεζνύκε ζην δξόκν ηεο θηώρηαο θαη ηεο θνηλσληθήο 
απαμίσζεο. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα αγσληζηνύκε κε θάζε πξόζθνξν ζπλδηθαιηζηηθό θαη λνκηθό 
ηξόπν γηα λα απνηξέςνπκε ηε δηάιπζε ηνπ ΙΔΠΔΣΔ, ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ΣΤΠΔΣ θαη ην γθξέκηζκα ηεο 
ίδηαο καο ηεο δσήο. 

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ζαο πξνηξέπνπκε λα ζηαζείηε ζην ύςνο όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ 
Γηνηθήζεσλ ηεο Δζληθεο Σξάπεδαο θαη λα κε θαηαζηξέςεηε αλεπαλόξζσηα ην θιίκα εκπηζηνζύλεο 
αλάκεζα ζην λπλ θαη ζην ηέσο πξνζσπηθό ηεο ΔΣΔ κε ηε Γηνίθεζή ηεο. 

Ζ η η ά μ ε  ηην ΑΛΕΗ ΑΠΟΤΡΗ ΣΗ ΑΠΕΘΚΗ-ΣΕΚΕΘΓΡΑΦΟΤ πνπ έρεη δηαηππώζεη 
εγγξάθσο ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θ.Ιεσλίδαο Φξαγθηαδάθεο σο πξνο ηελ πξόζεζή ηνπ γηα δηαθνπή ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΙΔΠΔΣΔ από ηε Γηνίθεζε ηεο ΔΣΔ.Απηόο είλαη ν κόλνο δξόκνο γηα ηελ εθηόλσζε 
ελόο ήδε πνιύ θνξηηζκέλνπ θιίκαηνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απξόβιεπηεο θαη δπζάξεζηεο 
θνηλσληθέο, επηρεηξεκαηηθέο αιιά θαη εξγαζηαθέο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 


