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Κσρία Πρόεδρε, κύριε Διεσθύνοντα, κσρίες και κύριοι μέτοτοι, 

Πξηλ έλα ρξόλν, ζηελ αληίζηνηρε Γ.Σ, δνύζακε ζην ξπζκό ησλ έληνλσλ θαη 

επηθίλδπλσλ θξαδαζκώλ κηαο ηδηαίηεξα αζηαζνύο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

Μηαο ζπγθπξίαο  πνπ θαηέιεμε ζηελ πνιπήκεξε ηξαπεδηθή αξγία θαη ζηνπο 

θεθαιαηαθνύο ειέγρνπο, θαζώο θαη ζηελ 3ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΔΤΔ, όπσο θαη ησλ 

άιισλ εγρώξησλ Τξαπεδώλ.  

Ο ΣΥΔΤΔ έρεη επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη όηη απηή ε αλαθεθαιαηνπνίεζε  έγηλε κε 

εμαηξεηηθά δπζκελείο όξνπο γηα ηνπο πξνϋπάξρνληεο κεηόρνπο θαη γηα ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ Γεκνζίνπ. Όηη ήηαλ, νπζηαζηηθά, κηα αζύκκεηξε ηδησηηθνπνίεζε, κε ηνπο λένπο 

κεηόρνπο λα απνθηνύλ δπζαλάινγα πςειά κεξίδηα, ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ 

εηζέθεξαλ.  

Σήκεξα, ηα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ε ΔΤΔ θαη ν ‘Οκηιόο ηεο βξίζθνληαη ζε ζαθώο 

θαιύηεξε ζέζε, ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο εγρώξηεο Τξάπεδεο.  

‘Όκσο, ζην πιαίζην ηεο λέαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο,  κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ππέγξαςε ε Κπβέξλεζε, ν ‘Οκηινο ππνρξεώλεηαη λα εγθαηαιείςεη 

ηελ παξαδνζηαθά ηζρπξή παξνπζία ηνπ ζηα Βαιθάληα.  

Υπνρξεώλεηαη λα πεξηνξηζηεί  ζηελ Διιεληθή αγνξά πνπ είλαη αθόκα θζίλνπζα, ιόγσ 

ησλ πθεζηαθώλ κέηξσλ θαη πνιηηηθώλ. 

Υπνρξεώλεηαη λα πσιήζεη αθόκα θαη  επηθεξδείο ζπγαηξηθέο ηνπ.  Ο Όκηινο 

ζπξξηθλώλεηαη θαη είλαη λα δηεξσηάηαη θαλείο: γηαηί, κε πνηα πξννπηηθή θαη ζε όθεινο 

ηίλνο; 



Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο, ε ΔΤΔ 

δεζκεύηεθε γηα  πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε πξνζσπηθνύ κέρξη ην 2018, όηαλ κε ηηο 

αλαδηαξζξώζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ είρακε ήδε ζεκαληηθή κείσζε θαη 

απαζρόιεζεο θαη αξηζκνύ θαηαζηεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ζήκεξα 

ειιείςεηο ζην δίθηπν, αιιά θαη κείσζε δαπαλώλ πξνζσπηθνύ  πάλσ από 40% ! 

Όκσο, νη εξγαδόκελνη ηεο ΔΤΔ, νη ακνηβέο θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο δελ ήηαλ πνηέ ε αηηία 

γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Τξάπεδαο, πόζν κάιινλ ν ιόγνο γηα ηηο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο 

ηεο.  

Αληίζεηα, νη ζπλάδειθνί καο έδσζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο 

εαπηό.  

Σηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ ηελ Τξάπεδα θαη ηελ πειαηεία, αθόκα θαη ππό ηηο πην δπζρεξείο 

θαη αληίμνεο ζπλζήθεο.  

Απηνί νη ζπλάδειθνί καο  ζα θιεζνύλ θαη πάιη λα ζηεξίμνπλ-θαη ζα ζηεξίμνπλ : 

 ηελ αλαγθαία αλάθηεζε ηνπ εγεηηθνύ ξόινπ ηεο ΔΤΔ ζηνλ θιάδν καο, ζηελ 

αλάπηπμε, ζηελ νηθνλνκία.  

 έλα πξαγκαηηθά θαηλνηόκν επηρεηξεζηαθό όξακα, πνπ δελ ζα αιινηώλεη ηελ 

απνδεδεηγκέλα επηηπρή εηαηξηθή παξάδνζε θαη ηαπηόηεηα ηεο ΔΤΔ. ‘Έλα όξακα 

επηηαθηηθά αλαγθαίν ζηηο ξεπζηέο ζπλζήθεο πνπ εμαθνινπζνύκε λα βηώλνπκε 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε, κεηά θαη ηνπο θξαδαζκνύο ηνπ βξεηαληθνύ 

δεκνςεθίζκαηνο γηα ην Brexit. 

Οη ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο απαηηνύλ, πεξηζζόηεξν από πνηέ, ηελ εκπέδσζε ζπλζεθώλ 

εξγαζηαθήο νκαιόηεηαο, αζθάιεηαο, πξννπηηθήο θαη ζπλερνύο επέλδπζεο ζην 

αλζξώπηλν δπλακηθό. 

Με ζεηηθό θαη επνηθνδνκεηηθό δηάινγν κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε, πνπ ζα 

αλαγλσξίδεη ηελ πξνζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ, παξέρνληαο αζθάιεηα θαη πξννπηηθή 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ζπλαθόινπζα ζηελ ίδηα ηελ Τξάπεδα.  

Η ζπκθσλία θαη ε επηθείκελε ππνγξαθή ηεο λέαο Δ.Σ.Σ.Δ. 2016-2019 απνηειεί ήδε 

έλα ζεκαληηθό ζεηηθό βήκα ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε.   



Θέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη ε Γηνίθεζε ηεο ΔΤΔ δελ ζα ππνθύςεη ζε θνληόθζαικεο θαη  

παξσρεκέλεο ζπληαγέο απηαξρηζκνύ, αδηαθάλεηαο ή απαμίσζεο ηνπ απνδεδεηγκέλα 

πνιύηηκνπ δπλακηθνύ ηεο.  

Δκείο, θαη σο εξγαδόκελνη θαη σο κέηνρνη, ζέινπκε ε ΔΤΔ λα μεπεξάζεη ην ηαρύηεξν ηα 

εκπόδηα ηεο ζπγθπξίαο. Να αζθήζεη δπλακηθό ξόιν ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο, 

ηηκώληαο -θαη όρη αιινηώλνληαο- ηε θήκε θαη ηελ ηζηνξία ηεο. 

Γη’ απηό καο αλεζπρεί ηδηαίηεξα ε δηαδηθαζία «επαλαμηνιόγεζεο θαη αλαδόκεζεο» ηνπ 

Γ.Σ. ηεο ΔΤΔ, όπσο θαη ησλ άιισλ ζπζηεκηθώλ Τξαπεδώλ. Μηα δηαδηθαζία  πνπ 

λνκνζέηεζε ε Κπβέξλεζε θαη απζηεξνπνίεζε παξαπέξα ην ΤΦΣ. 

 

Με ηε δηαδηθαζία απηή επηδηώθεηαη λα θαηαξγεζεί ν ζεζκόο ηεο εθπξνζώπεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (εθιεγκέλσλ κε θαζνιηθή ςεθνθνξία) ζην ΓΣ ηεο Τξάπεδαο,  πνπ ήηαλ 

πάγηα θαη επσθειήο πξαθηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Τξάπεδαο, θαη ν νπνίνο άιισζηε 

πξνβιέπεηαη θαη από ην ζύζηεκα αξρώλ θαη πξαθηηθώλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

πνπ έρεη ζέζεη ν ΟΟΣΑ. Έρνπκε ήδε εθζέζεη όινπο ηνπο ιόγνπο θαη ηα επηρεηξήκαηα, 

πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο ζεζκηθήο εθπξνζώπεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 

Σε θάζε πεξίπησζε, δειώλνπκε πξνο θάζε θαηεύζπλζε πσο δελ ζα δερηνύκε 

θαηάξγεζε ζεζκώλ πνπ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ππεύζπλα θαη απνηειεζκαηηθά εδώ θαη 

δεθαεηίεο θαη ηνπο νπνίνπο θακηά θπβέξλεζε δελ πξνζπάζεζε έλα θαηαξγήζεη, ζε 

αληίζεζε κε ηελ απηναπνθαινύκελε «πξώηε θνξά αξηζηεξά».  

 

Δπηζθξαγίδεηαη ν  αθειιεληζκόο θαη ε αιινίσζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο ηεο ΔΤΔ, 

αιιά θαη κηα βνύιεζε απαμίσζεο ηθαλόηαησλ εγρώξησλ ζηειερώλ, επηρεηξεκαηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ θνξέσλ, πξνο όθεινο δήζελ αλεμάξηεησλ ηερλνθξαηώλ θαη 

«εηζαγόκελσλ» ηξαπεδηηώλ, νη νπνίνη σζηόζν θάιιηζηα ζα κπνξνύζαλ λα δηαηεξνύλ 

δηαζπλδέζεηο κε μέλα ζπκθέξνληα, αληαγσληζηηθά ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη 

ζηελ ίδηα ηελ ΔΤΔ! 

Δκείο πηζηεύνπκε όηη κε ηε ζπκκεηνρή ζην Γ.Σ. ηεο ΔΤΔ εθπξνζώπσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη εγρώξησλ επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ, κε άκεζα ειεγρόκελσλ από ηνλ 

δηνηθεηηθό κεραληζκό, εληζρύεηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε αλαγθαία ζθαηξηθή πξνζέγγηζε 

ησλ ζεκάησλ από ην Γ.Σ. ηεο ΔΤΔ, όπσο απέδεημε ε επί δεθαεηίεο επνηθνδνκεηηθή 



ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ ζεζκνύ ζηελ Τξάπεδα, ζύκθσλα θαη κε ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ ΔΤΔ θαη ηνλ θιάδν καο δελ είλαη, άιισζηε, κόλν  

«ρξεκαηννηθνλνκηθέο» ή απιά ηερλνθξαηηθέο, πνιύ δε πεξηζζόηεξν ζε κηα νηθνλνκία 

θαη κηα θνηλσλία πνπ αγγίδνπλ, πιένλ, ηα όξηα ησλ αληνρώλ ηνπο. 

Η από εδώ θαη πέξα πνξεία ηεο ΔΤΔ θαη ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα είλαη κηα πνξεία 

νκαιόηεηαο θαη πξνόδνπ, πξνο όθεινο θαη ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

νκάδσλ, ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ εξγαδόκελσλ. Μηα πνξεία μεπεξάζκαηνο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ παξόληνο.  

Μηα πνξεία πνπ λα ζέηεη ζηέξεεο βάζεηο γηα ην κέιινλ.  

Φσξίο αδηέμνδεο ινγηθέο απαμίσζεο θαη ζπξξίθλσζεο ηεο Τξάπεδαο, ηνπ Οκίινπ θαη ηνπ 

πνιύηηκνπ ξόινπ ηνπο γηα ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσλία.  

Σας εσταριστώ! 

 

              Λε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

               Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο 

 


