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ΙΑΩ Α ΤΕΠΘΑ 

ΑΟΞ ΗΜ ΕΘΜΘΙΗ ΠΑΟΕΖΑ! 
ΞΘ ΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΘ ΘΑ ΡΗΠΘΝΞΣΜ ΛΕ 

ΙΑΘΕ ΠΞΟΞ ΗΜ ΑΣΞΜΞΛΗ 
ΚΕΘΞΣΠΓΘΑ ΗΡ ΕΘΜΘΙΗΡ 

ΠΑΟΕΖΑΡ! 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Η ακθηζβήηεζε εθ κέξνπο ηνπ ΤΦΣ ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο Πξνέδξνπ από ην 

Δ.Σ. ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο -ελώ ν εθπξόζωπνο ηνπ ζπκκεηείρε θαλνληθά ζηε 

δηαδηθαζία από ηελ αξρή ωο ην ηέινο ηεο- νδεγεί ηελ ηζηνξηθόηεξε ειιεληθή ηξάπεδα 

ζε κηα δηνηθεηηθή θξίζε, πνπ απεηιεί ην παξόλ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο αιιά θαη ηελ 

επζηάζεηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ. 

Τν ΤΦΣ ζα έπξεπε -αλεμαξηήηωο ηωλ εζωηεξηθώλ ηνπ ζπζρεηηζκώλ εμνπζίαο- λα 

ιεηηνπξγεί ωο παξάγνληαο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Άιιωζηε, απηόο 

είλαη θαη ν βαζηθόο ζεζκηθόο ηνπ ξόινο. 

Αληίζεηα, ε επηινγή ηνπ λα παγώζεη ηελ νξζή θαη λόκηκα πξνβιεπόκελε από 

ηνπο θαλόλεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε ην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο ιεηηνπξγεί 

απνζηαζεξνπνηεηηθά. Τέηνηεο κεζνδεύζεηο νδεγνύλ ζε πεξηπέηεηεο θαη δε ζπκβάιινπλ 

ζηελ εκπέδωζε ηνπ αλαγθαίνπ θιίκαηνο εξεκίαο γηα λα αλαθηήζνπλ νη ηξάπεδεο ηελ 

εκπηζηνζύλε ηεο θνηλωλίαο θαη ηεο αγνξάο. Οδεγνύλ ζε παξαθκηαθή εζωζηξέθεηα θαη 

απαμίωζε. Γλώκνλαο θάζε ελέξγεηαο ηωλ εκπιεθνκέλωλ κε ηηο δηνηθήζεηο ηωλ 

ηξαπεδώλ ζα έπξεπε λα είλαη ε νινθιήξωζε ηωλ ζηόρωλ ηνπο, ώζηε λα αξρίζνπλ 

επηηέινπο νη ηξάπεδεο λα επηηεινύλ ην βαζηθό ηνπο ξόιν πνπ είλαη ε ζηήξημε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ν ζηόρνο ηεο αλάπηπμεο. 

Η ωκή απηή παξέκβαζε ηνπ ΤΦΣ έξρεηαη λα πξνθαιέζεη κηα αρξείαζηε θξίζε 

ζηελ θξηζηκόηεξε ζηηγκή, κε όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηόζν γηα ηελ Τξάπεδα όζν θαη 



γηα ηνπο εξγαδόκελνπο λα βξίζθνληαη αλνηρηά θαη ε αληηκεηώπηζε ηνπο ζε 

εθθξεκόηεηα. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απνδνθηκάδεη απηή ηελ παξέκβαζε θαη θαιεί ην ΤΦΣ θαη ηελ 

Κπβέξλεζε λα αλαιάβνπλ -έζηω θαη ηελ ύζηαηε απηή ζηηγκή- ηηο επζύλεο ηνπο θαη λα 

ζεβαζηνύλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, 

ζπλαηζζαλόκελνη ηελ θξηζηκόηεηα ηωλ ζηηγκώλ. 

Ωο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζα παξαθνινπζνύκε ζηελά ηηο εμειίμεηο θαη ζα παξέκβνπκε ώζηε 

λα δηαζθαιίζνπκε όηη νη εξγαδόκελνη θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο δε ζα θαηαζηνύλ ζύκαηα 

κηαο κάρεο ζπκθεξόληωλ. 

Θα αληηδξάζνπκε κε θάζε κέζν ζηελ επηρείξεζε απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Εζληθήο 

Τξάπεδαο θαη ζα ζπκβάιινπκε ελεξγά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο, θάηη ην 

νπνίν πξωηίζηωο ζα έπξεπε λα ελδηαθέξεη απηνύο πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ 

απνζηαζεξνπνηεηηθά. 

 

 

     Λε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 
                    Για ηο Διοικηηικό Ρσμβούλιο 

 


