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Συνάδελφοι, 

 Η Εθνική Τράπεζα έχει διαδραματίσει έναν τεράστιο πολιτικό, 
οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο στην ιστορική της διαδρομή 
απέναντι στον ελληνικό λαό.  

 Η πορεία της αυτή έχει καταγραφεί θετικά στη συνείδηση του μέσου 
Έλληνα πολίτη.  

 Η χρηματοδότηση των βαλκανικών πολέμων, τα συσσίτια στην κατοχή, η 
χρηματοδότηση των Ελληνικών επιχειρήσεων, οι ευκαιρίες που έδινε η 
Ε.Τ.Ε. στους Έλληνες πολίτες που είχε χρηματοδοτήσει να περισώσουν 
τις περιουσίες τους σε περιόδους που αντιμετώπιζαν οικονομικές 
δυσκολίες, η ίδια περίπου αντιμετώπιση του μεγάλου επιχειρηματία. με 
τον απλό συνταξιούχο, η υπεράσπιση της δραχμής το 1995 από την 
επίθεση των κερδοσκόπων του Λονδίνου, οι εργασιακές σχέσεις στο 
εσωτερικό της είναι αυτό που λέγεται κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας.  

 Η κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας ήταν και είναι η προωθητική της 
δύναμή γιατί μ΄αυτόν τον τρόπο έχει αναπτύξει ακατάλυτους δεσμούς με 
την ελληνική κοινωνία. 

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας πρέπει να καταλάβει ότι διοικεί ένα 
τεράστιο οργανισμό που απαιτεί καθημερινό μόχθο προκειμένου να 
διατηρήσει τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με την Ελληνική κοινωνία 
και παράλληλα να αναπτύξει ανάλογους δεσμούς με τους πολίτες των 
χωρών στις οποίες η Εθνική Τράπεζα πλέον δραστηριοποιείται.  

Συνάδελφοι,  



 Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. για να συμβάλλει στη διατήρηση και στη 
βελτίωση των δεσμών της Ε.Τ.Ε με τους πολίτες θα πρέπει να 
αναμορφώσει πλήρως τη σημερινή της στρατηγική. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει :  

1. Να προχωρήσει στην προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την 
πρόσληψη τακτικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ορατές δια γυμνού 
οφθαλμού ανάγκες της Τράπεζας.  

2. Να αναθεωρήσει το 3ετές επιχειρησιακό πλάνο και να το 
διαμορφώσει στα νέα δεδομένα (στόχοι, κέρδη, κλπ) μειώνοντας την 
πίεση στην κοινωνία.  

3. Να αναθεωρήσει την τιμολογιακή της πολιτική ώστε το 
χρηματοπιστωτικό κόστος για τις επιχειρήσεις και τους δανειολήπτες 
της να είναι λογικό και ανεκτό ώστε να μην γίνεται βρόγχος στις 
επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε πτώχευση και να αυξηθεί η 
ανεργία.  

4. Να σταματήσει να πουλά σε εισπρακτικές εταιρείες τις 
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και να δίνει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία με 
λογικούς όρους στον Έλληνα πολίτη για να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Τράπεζα.  

5. Να εφαρμόζει στο εσωτερικό της την εργατική νομοθεσία και να 
σέβεται τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους 
(ωράριο, άδειες, πληρωμή υπερωριών) και να στηρίζει ουσιαστικά το 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

6. Να καταργήσει τον επικίνδυνο για την πορεία και τη συνέχεια της 
Τράπεζας θεσμό των stock options. 

7. Να σεβαστεί το θεσμό της Κλαδικής Σύμβασης και να αναλάβει 
πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει τον δικαστικό αγώνα που έχει αναλάβει 
κατά του ΟΜΕΔ, της ΟΤΟΕ και των τραπεζοϋπαλλήλων.  

8. Να αποκαταστήσει το ομαλό εργασιακό κλίμα εντός της Τράπεζας και 
το θεσμικό διάλογο του Προέδρου της Ε.Τ.Ε. με το προεδρείο του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  

Συνάδελφοι, 

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αγωνίστηκε και θα συνεχίζει να αγωνίζεται για να 
αποτελεί η Εθνική Τράπεζα χώρο αναφοράς αλλά και πρότυπο για την 
ελληνική κοινωνία.  



 Η ενότητα των εργαζομένων, η συσπείρωση γύρω από τον Σ.Υ.Ε.ΤΕ. 
αποτελεί το κυριότερο εχέγγυο ότι ο αγώνας μας θα έχει θετικό 
αποτέλεσμα.  
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