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Αθήνα,	19.9.2017	
 

Εκφράζουμε	την	Αλληλεγγύη	μας	στους	συναδέλφους	της	Ε.Τ.Ε.	
	

Συνάδελφοι,	
 
Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωσή μας, να εκφράσουμε τη συμπαράσταση μας στους  
συνταξιούχους συναδέλφους της Εθνικής, στον αγώνα που δίνουν, από κοινού  με τους εν 
ενεργεία υπαλλήλους, για την τήρηση από την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. της συμφωνηθείσας 
χρηματοδότησης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π. Ε.Τ.Ε.). Η 
προκήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων της ΕΤΕ για την Πέμπτη 
21.9.2017 και η πραγματοποίηση συγκέντρωσης συνταξιούχων και εργαζομένων της Ε.Τ.Ε. 
στις 11.00 το πρωί, την ίδια μέρα,  έξω από το Κεντρικό Κατάστημα της Ε.Τ.Ε., στην Αιόλου 
86, αποτελεί την άμεση απάντηση των συναδέλφων της Ε.Τ.Ε.. Η προσπάθεια των Διοικήσεων 
της Ε.Τ.Ε. να αποστούν ευθυνών που έχουν αναλάβει με συμφωνίες 60 και πλέον χρόνων, 
είναι συνεχείς τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το 2005. Το συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου 
της Ε.Τ.Ε., έχει υποχρεώσει τις μέχρι σήμερα Διοικήσεις να εκπληρώνουν τα συμφωνηθέντα και 
η Διαχειριστική Επιτροπή του σχετικού Λογαριασμού (εκπρόσωποι του προσωπικού και της 
Τράπεζας), να καταβάλλει, κανονικά, τα δικαιούμενα ποσά Επικουρικής στους συνταξιούχους 
της, χωρίς καμία μνημονιακή κράτηση, αφού ο Λογαριασμός αυτός (αντίστοιχος με τον δικό μας 
που χορηγεί το Μέρισμα) ανήκει στον ιδιωτικό χώρο συμφωνιών μετεργασιακής παροχής, 
εμπεριέχεται στην ατομική σύμβαση του κάθε εργαζόμενου και δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη 
συμφωνία του εργαζόμενου-συνταξιούχου. Σχετικές είναι οι Γνωμοδοτήσεις σημαντικών νομικών, 
εκτός άλλων, του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου, του σημερινού 
Υφυπουργού κ. Α. Πετρόπουλου και του πρώην Γ. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Γ. Ρωμανιά.  
 
Συνάδελφοι,	
 
Από τα παραπάνω γίνεται προφανές, πως έχουμε κάθε λόγο, να ευχόμαστε στους 
συναδέλφους συνταξιούχους της ΕΤΕ καλή επιτυχία στον αγώνα τους. Η αθέτηση υποχρεώσεων 
που έχουν εδραιωθεί με ιδιωτικές συμφωνίες εργαζομένων και εργοδοτών και λειτουργούν για 
πάνω από 60 χρόνια στο χώρο των Τραπεζών, θα αποτελέσει ένα γενικότερο πλήγμα και πρέπει 
με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε τον αγώνα των συναδέλφων της Ε.Τ.Ε. Φυσικά και ο Λ.Ε.Π. 
Ε.Τ.Ε. δεν έχει τις δικές μας θεσμικά κατοχυρώσεις (Καταστατικές, Νομοθετικές και του 
Ευρωσυστήματος), δεν παύει όμως το γεγονός της αμφισβήτησής του, να αποτελεί μια 
προσπάθεια ανατροπής εργασιακών δεδομένων που ίσχυσαν για πάνω από 60 χρόνια στη 
χώρα μας. Θέλουμε να πιστεύουμε πως οι κατά τα άλλα λαλίστατοι συνάδελφοι του Προεδρείου 
του Σ.Σ.Τ.Ε., αλλά και του Σ.Υ.Τ.Ε., θα πάρουν αποφάσεις υποστήριξης της κινητοποίησης των 
συναδέλφων της Ε.Τ.Ε., καλώντας εκτός άλλων τους συναδέλφους σε συμμετοχή στην 
συγκέντρωσή τους. Να μην παραμείνουν στα δημοσιεύματα του Τύπου με τις θέσεις της 
Διοίκησης της Ε.Τ.Ε, που κατά την προσφιλή τους τακτική ανήρτησαν στο ιστολόγιο του  
Σ.Σ.Τ.Ε., για εκφοβισμό των συνταξιούχων μας και περιορισμό των διεκδικήσεών τους!! Η 
σύγκριση της δράσης των συλλόγων της Ε.Τ.Ε.,  με τη  δράση των  Προεδρείων των δικών μας 
συλλόγων, μας προκαλεί θλίψη και θυμό.  
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


