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ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ
ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
Με δεύτερη 24ωρη Απεργία των εργαζομένων της Εθνικής Σράπεζας στις
13 Οκτώβρη (ημέρα Παρασκευή) συνεχίζεται ο αγώνας ενάντια στην απόφαση –
πρόκληση της Διοίκησης να σταματήσει τη χρηματοδότηση του Σαμείου της
Επικουρικής Ασφάλισης (ΛΕΠΕΣΕ) από τον τρέχοντα μήνα Οκτώβρη, με
τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους αλλά και για το
Σαμείο Τγείας (ΣΤΠΕΣ) το οποίο θα στερηθεί 5εκ. το χρόνο.

Η ζπλάληεζε ηωλ πιιόγωλ (ΤΕΣΕ, ΤΣΑΣΕ, ΕΣΕ) θαη ηεο Δηνίθεζεο ηνπ ΣΤΠΕΣ κε
ηε Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο (Αλαπι. Δ/ληα ύκβνπιν) ήηαλ αδηέμνδν δεδνκέλνπ, όηη, ζπλερίζζεθε ε
επηκνλή ηεο Δηνίθεζεο ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ΛΕΠΕΣΕ θαηαζέηνληαο αζαθείο θαη αδηέμνδεο
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα κεηέωξε θαη απξνζδηόξηζηε ζπκπεξηθνξά, ε
νπνία δελ δεκηνπξγεί πξνϋπνζέζεηο αληηκεηώπηζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα δίλεη ιύζεηο ζην
πξόβιεκα θαη ζα ηθαλνπνηεί ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη ην ΣΤΠΕΣ.
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απνθαζηζηηθόηεηα θαη αγώλαο.
 Πξνρωξνύκε απνθαζηζηηθά ζηελ 24ωξε Παλειιαδηθή Απεξγία ηελ Παξαζθεπή
13/10/17 θαη ζηε ζπγθέληξωζε δηακαξηπξίαο ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα ηεο Ε.Τ.Ε.
(Αηόινπ 86), ζηηο 11 ην πξωί, κε ηε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλωλ θαη ζπληαμηνύρωλ.
 Κιηκαθώλνπκε κε πεξηνδείεο, απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζπγθεληξώζεηο ζε
νιόθιεξε ηελ Ειιάδα. Τελ Τεηάξηε 18 Οθηωβξίνπ πξνθεξύζζνπκε 24ωξε απεξγία
θαη ζπγθέληξωζε ζην Ννκό Λάξηζαο θαη ηελ Παξαζθεπή 20 Οθηωβξίνπ ζην Ννκό
Αραΐαο.
 Καηαζέηνπκε Αζθαιηζηηθά Μέηξα θαη επηδηώθνπκε ηελ έθδνζε πξνζωξηλήο
δηαηαγήο, γηα λα κελ δηαθνπεί ε θαηαβνιή ηεο επηθνύξεζεο.
 Πξνζδηνξίδνπκε ζπλαληήζεηο κε ηνπο ππεύζπλνπο ηωλ Κνκκάηωλ, ώζηε λα
ππάξμνπλ αλάινγεο παξεκβάζεηο θαη πξωηνβνπιίεο ζε πνιηηηθό επίπεδν.
 Καινύκε ηε Δηνίθεζε λα απνζύξεη ΤΩΡΑ ην ηειεζίγξαθν, λα ζεβαζηεί ηα δηθαηώκαηα
ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηωλ ζπληαμηνύρωλ θαη λα δώζεη ζαθείο απαληήζεηο πνπ ζα
νδεγνύλ ζε ιύζεηο.
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