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ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 

ώρα 11.30-15.15 

Συγκέντρωση έξω από το Κεντρικό 

κατάστημα (Αιόλου 86) 

Να μη λείψει κανείς 

Συνάδελφοι, 

 Διανύουμε μια κρίσιμη και ιστορική περίοδο που οι εξελίξεις θα 

καθορίσουν τη μορφή και τη φυσιογνωμία της Εθνικής Τράπεζας καθώς και τα 

εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.  

 Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφτηκαν οι σχεδιασμοί της τρόϊκας για 

τον αφελληνισμό της Εθνικής Τράπεζας, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πρωτοστάτησε 

προκειμένου να αποτραπούν αυτά τα σχέδια και η Εθνική Τράπεζα : 

1. Να παραμείνει ο αναπτυξιακός βραχίονας της ελληνικής 

οικονομίας και 

2. Να διασφαλιστούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματά μας . 

 Σ΄ αυτήν την προσπάθεια συστρατεύτηκαν όλοι οι  Σύλλογοι της Ε.Τ.Ε. 

καθώς και ο Σύλλογος Συνταξιούχων. 

Συνάδελφοι, 

 Επειδή οι κίνδυνοι ελλοχεύουν και οι σχεδιαστές (Τρόϊκα, Κυβέρνηση, 

Τράπεζα της Ελλάδος) του αφελληνισμού της Εθνικής Τράπεζας και της 



ισοπέδωσης των δικαιωμάτων μας συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να 

πετύχουν τα σχέδιά τους, το Δ.Σ. αποφάσισε μια σειρά από ενέργειες. 

1. Να επιδιώξει συναντήσεις με : 

 α) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (η συνάντηση αυτή 

πραγματοποιήθηκε χθες στις 23 Απριλίου με την παρουσία της Γ.Σ.Ε.Ε. 

και της Ο.Τ.Ο.Ε.). 

  β) τους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων που 

υπηρετούν τη Δημοκρατία και 

 γ) άλλους θεσμικούς φορείς (κοινωνικούς – οικονομικούς) 

προκειμένου να αναπτύξουμε τις θέσεις μας και να ζητήσουμε την 

στήριξη των προσπαθειών μας.  

2. Να κάνουμε περιοδείες σε εργασιακούς χώρους για να ενημερώσουμε 

τους συναδέλφους μας για τις εξελίξεις.  

3. Να προβάλουμε στην κοινωνία  με κάθε δυνατό τρόπο τις απόψεις 

μας (συνεντεύξεις-άρθρα-ανακοινώσεις κλπ). 

4. Να προκηρύξουμε Παναττική στάση εργασίας την ημέρα της Γενικής 

Συνέλευσης Μετόχων, Δευτέρα 29/4/2013 και ώρα 11.30-15.15 και 

συγκέντρωση έξω από το Κεντρικό κατάστημα, προκειμένου να 

στηρίξουμε την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας και να 

υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Σ΄ΑΥΤΗ ΤΗΝ 

ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ 

ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ. 

 

 
 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
           Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
         Γιώργος Γιαννακόπουλος   Μάκης Κατσίκας 

 
 


