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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Ύστερα από πρωτοβουλία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
16/10/2015 στα γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάντηση μεταξύ όλων των Συλλόγων 
εργαζομένων και συνταξιούχων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Εθνικής 
Τράπεζας. 

Στόχος της κοινής συνεδρίασης ήταν ο συντονισμός δράσης για την 
αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας στα εργασιακά 
και στα ασφαλιστικά ζητήματα. 

Κοινός τόπος όλων των τοποθετήσεων ήταν η ανησυχία για τις εξελίξεις και η ανάγκη 
για ενότητα, συνεννόηση, συσπείρωση και κοινή δράση όλων, ώστε να προσπαθήσουμε να 
αντιμετωπίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα τις δύσκολες καταστάσεις του 
αμέσως προσεχούς διαστήματος. 

Από τη μία πλευρά, βρίσκονται οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα. Μετά τις 
δύο ανακεφαλαιοποιήσεις που είχαν ολοκληρωθεί το 2013 και το 2014, απαιτείται και μία τρίτη, 
έπειτα από τα γεγονότα του καλοκαιριού με την εκροή καταθέσεων, τις κλειστές τράπεζες, τα 
capital controls και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η νέα 
ανακεφαλαιοποίηση επείγει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, καθώς από 1/1/2016 τίθεται 
σε ισχύ η κοινοτική οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών (Bank Recovery and Resolution 
Directive) που προβλέπει διάσωση εκ των έσω (bail-in), δηλαδή από τους μετόχους, τους 
ομολογιούχους και τους καταθέτες. Τα ζητήματα κεφαλαιακής επάρκειας, η έλλειψη ρευστότητας, η 
εκτόξευση των κόκκινων δανείων, η άρση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, το πλήγμα 
στη φερεγγυότητά του, οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης και τα νέα σχέδια αναδιάρθρωσης έχουν 
άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία και στους εργαζόμενους. 

Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται οι επιπλέον υφεσιακές πολιτικές που 
έρχονται να επιβληθούν από το νέο μνημόνιο «διάσωσης» της χώρας μας με τους 
δανειστές της. Είναι πια σαφές ότι τα επικείμενα νέα μέτρα στοχεύουν και πάλι τους μισθωτούς 
και τους συνταξιούχους. Αυτή τη φορά μάλιστα, στοχεύουν ιδιαίτερα αυτούς του κλάδου μας, που 
θεωρούνται από την παρούσα κυβέρνηση ως «ρετιρέ». Τα περιβόητα «ισοδύναμα» της 
Κυβέρνησης δεν είναι άλλα από σκληρά μέτρα που μας αφορούν άμεσα, όπως 
πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, προσπάθεια για εξίσωση προς τα κάτω μισθών 
και συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, απελευθέρωση των ομαδικών 
απολύσεων, κ.ά. Μεγάλες ανατροπές προβλέπονται στις συντάξεις με βάση το πόρισμα της 



Επιτροπής των Σοφών. Αλλάζει ο κοινωνικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού και μετατρέπεται σε 
ανακεφαλαιοποιητικό σύστημα. Ουσιαστικά, εκθεμελιώνεται η δημόσια κοινωνική ασφάλιση. 

Για τον κλάδο μας το τίμημα και το κόστος της κρίσης την τελευταία 5ετία είναι ήδη πολύ 
μεγάλο. 

Στη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουμε συμβάλλει τα μέγιστα 
με φόρους και εισφορές κοινωνικού χαρακτήρα, ενώ έχουμε δεχθεί και σημαντικές μειώσεις 
εισοδημάτων. 

Δεν μπορεί να πληρώσουν πάλι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και όχι εκείνοι που 
μονίμως διαφεύγουν. 

Στη συνάντηση αποφασίστηκε να οικοδομηθεί ένα ευρύ μέτωπο ενότητας 
εργαζόμενων και συνταξιούχων. Η κρισιμότητα των στιγμών απαιτεί ενημέρωση, 
δραστηριοποίηση, συσπείρωση και συντονισμό με τα υπερκείμενα συνδικαλιστικά 
όργανα ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ.  

Αποφασίστηκαν κοινές παρεμβάσεις στη Διοίκηση της ΕΤΕ, στα Υπουργεία και 
μαζικά συλλαλητήρια, με στόχο την προάσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας 
δικαιωμάτων ενάντια στις μονομερείς νομοθετικές παρεμβάσεις που συνεχίζονται για 
έκτη χρονιά. 

             Συναδελφικά 
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 

 
    

Στην κοινή συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Συλλόγων: 

–ΣΥΕΤΕ (Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας) 

–ΣΥΤΑΤΕ (Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας) 

–ΣΕΠΕΤΕ (Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας) 

–ΣΕΕΤΕ (Σύλλογος Εργαζομένων ΕΤΕ – Πρώην Εθνοκάρτας) 

–ΣΥΠΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝΑΚ (Σύλλογος Προσωπικού ΕΤΕ – Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων) 

–ΣΣΕΤΕ (Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας) 

-Σύλλογος Εργαζομένων στην πρώην Εθνοdata 

καθώς και μέλη του Προεδρείου του ΤΥΠΕΤ (Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας). 


