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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Ο Λνγαξηαζκόο Επηθνύξεζεο ηδξύζεθε ην 1949 κεηά από πόξηζκα θνηλήο 

Επηηξνπήο εθπξνζώπωλ ηεο Δηνίθεζεο ηεο Τξάπεδαο θαη ηωλ Σπιιόγωλ πνπ ππήξραλ 

ηόηε, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηωλ ζπληάμεωλ ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο Τξάπεδαο θαη 

ιεηηνπξγεί κε βάζε εηδηθό Καλνληζκό πνπ έρεη εγθξηζεί από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ηεο Τξάπεδαο. Δηνηθείηαη από Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη από ηνλ Δηνηθεηή 

ή ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ ωο Πξόεδξν, από δύν ζηειέρε ηεο Τξάπεδαο, από ηνπο 

Πξνέδξνπο ηωλ Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίωλ ηωλ δύν Σπιιόγωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηνπ 

Σπιιόγνπ ηωλ ζπληαμηνύρωλ, θαζώο θαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

ηνπ Τακείνπ Υγείαο ηωλ εξγαδόκελωλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

 

Μεηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε εθπξνζώπνπο ηωλ ζπληαμηνύρωλ ηε Δεπηέξα 24 

Ινπιίνπ, ν Δηεπζύλωλ Σύκβνπινο, θνο Φξαγθηαδάθεο, θάιεζε ηε Δηαρεηξηζηηθή 

Επηηξνπή ηνπ Λνγαξηαζκνύ Επηθνύξεζεο γηα λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο όηη πηέδεηαη 

από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Ε.Τ.Ε. θαη από ηνλ Επίηξνπν ηνπ 

Εληαίνπ Επνπηηθνύ Μεραληζκνύ (SSM) γηα λα απνζηεί άκεζα ε Τξάπεδα ηωλ 

ππνρξεώζεώλ ηεο πξνο ην Λνγαξηαζκό Επηθνύξεζεο, θαιώληαο ηαπηόρξνλα όινπο 

ηνπο εκπιεθόκελνπο ζε δηάινγν γηα εμεύξεζε θνηλά απνδεθηήο ιύζεο. 

 

Η Δηνίθεζε άλνημε ζθόπηκα δήηεκα Λνγαξηαζκνύ Επηθνύξεζεο ηνλ Αύγνπζην θαη 

κάιηζηα ζε πεξίνδν πνπ νη 16.500 ζπλάδειθνη ζπληαμηνύρνη είλαη ζε εθινγηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιόγνπ ηνπο. Μεηά 

ηηο επηζεκάλζεηο όηη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο δελ κπνξεί λα ππάξρεη δηαδηθαζία νπζηαζηηθνύ 

δηαιόγνπ, αλαγλώξηζε ηελ αλαγθαηόηεηα ζπγθξόηεζεο πξώηα ηνπ λένπ Δ.Σ. ηνπ 

Σπιιόγνπ ηωλ ζπληαμηνύρωλ θαη ηόληζε πωο δε ζα πξνβεί ζε κνλνκεξείο ελέξγεηεο 

κέρξη ηνλ Οθηώβξην, ηηο νπνίεο νύηωο ε άιιωο δελ πξόθεηηαη λα απνδερηνύλ νύηε νη 

εξγαδόκελνη νύηε νη ζπληαμηνύρνη. 

 



 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Η Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο επηδηώθεη λα απνζείζεη ηηο επζύλεο ηεο πνπ είλαη πνιιέο 

θαη κεγάιεο απέλαληη ζην Λνγαξηαζκό Επηθνύξεζεο, ν νπνίνο έρεη πξνβιήκαηα γηαηί, 

πέξαλ ηωλ άιιωλ, αθνινπζήζεθε θαη κηα πνιηηηθή από πιεπξάο ηεο Δηνίθεζεο ζε 

βάξνο ηνπ Λνγαξηαζκνύ. 

 

Υπάξρεη ήδε αγωγή ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Λνγαξηαζκνύ 

Επηθνύξεζεο (δηθάζηκνο 26 Σεπηεκβξίνπ) θαη βξηζθόκαζηε ζε ζπλερή ζπλελλόεζε κε 

ηνπο ζπληαμηνύρνπο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηωλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαηωκάηωλ. 

 

Δερόκαζηε κία αθόκε επίζεζε ζην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη ζηα δηθαηώκαηά καο 

πνπ ζα ηελ ΑΠΟΙΡΟΤΟΤΛΕ ΛΕ ΤΠΕΘΡΩΗ, ΕΜΟΣΗΣΑ, 

ΑΠΟΦΑΘΣΘΙΟΣΗΣΑ ΙΑΘ ΑΓΩΜΘΣΘΙΟΣΗΣΑ. 

 

 

                       Λε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

                      Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο 

 


