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3ωρη ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 

07:45 ΕΩΣ 10:45 
 

Συγκέντρωση των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων στις 9:00 π.μ. έξω από το Κεντρικό 
κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, Αιόλου 86 

 
 
H συμπαιγνία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Αλογοσκούφη και 
του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας κ. Αράπογλου έφεραν το 
Λογαριασμό Επικούρησης σε αδιέξοδο. 
Η οργή και η αγανάκτηση των εργαζομένων και των συνταξιούχων 
της Εθνικής Τράπεζας θα ξεσπάσει κατά της κυβέρνησης και της 
Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας. 
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας συνεχίζουν 
τη δράση τους προκειμένου να πληρωθούν οι Επικουρικές συντάξεις 
των συνταξιούχων της Εθνικής. 
Ο Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού της ΕΤΕ, ύστερα από 
εντολή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Εθνικής Τράπεζας κ. 
Πεχλιβανίδη, δεν καταβάλλει στους συνταξιούχους της Εθνικής 
Τράπεζας τις συντάξεις για τον μήνα Αύγουστο, με το πρόσχημα ότι 
ο Λογαριασμός δεν έχει επαρκή διαθέσιμα. 
Σημειωτέον ότι μέχρι και τον Ιούλιο του 2008, οι συντάξεις 
καταβάλλοντο κανονικά. 
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι απαιτούν από την κυβέρνηση και 
τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να αποκαταστήσουν την ταμιακή 
ρευστότητα του Λογαριασμού που διεταράχθη από τις πολιτικές που 
εφαρμόζουν. 
Συγκεκριμένα ζητούν η Διοίκηση της ΕΤΕ :  
α) Να  ασφαλίσει και πάλι στο Λογαριασμό Επικούρησης τους 
εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα προσληφθούν στην τράπεζα 
μετά την 1.1.2005 και όχι στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ. 
β) Να ασφαλίσει τους ενοικιαζόμενους και τους συμβούλους που 
χρησιμοποιεί στα Ασφαλιστικά Ταμεία της Εθνικής Τράπεζας. 



γ) Η κυβέρνηση να σταματήσει να ψηφίζει αντιασφαλιστικούς 
νόμους που μειώνουν τα έσοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων, 
απαλλάσσουν τις Τράπεζες από τις συμβατικές και νόμιμες 
υποχρεώσεις  τους και καταρρακώνει τα ασφαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζομένων και να αρχίσει ένα ουσιαστικό διάλογο με το 
συνδικαλιστικό κίνημα για να δημιουργηθεί ένα ασφαλιστικό 
σύστημα που θα εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους τους 
εργαζόμενους. 
 
 

Με εκτίμηση  
Για τον ΣΥΕΤΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 
  
Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 

 


