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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η ΕΤΕ στα 160 χρόνια της πολυκύμαντης ιστορίας της έχει διαμορφώσει την δική της ταυτότητα και έχει 
κατακτήσει το δικό της ρόλο στην πορεία ανάπτυξης της χώρας και της εθνικής μας οικονομίας. 

Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της, για την εργασιακή της κουλτούρα, για τον τρόπο που ασκείται 
ένα δημοκρατικό – συμμετοχικό και αποτελεσματικό management. 

Ο θετικός και αναντικατάστατος ρόλος της στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας αναγνωρίζεται από όλους, ενώ 
δεν αμφισβητείται ότι έχει κατακτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και του 
συναλασσόμενου κοινού. 

Η όποια λοιπόν εξαγγελία για την μελλοντική πορεία της Εθνικής Τράπεζας οφείλει πρώτα απ’ όλα να σέβεται 
αυτήν την μεγάλη προσφορά και τη λαμπρή παράδοση. 

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΕΙΑ. 

Ξαφνικά – χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση – ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κος 
Χριστοδουλάκης μιλώντας στην Γ.Σ. της Ε.Ε.Τ. με τηλεγραφικό τρόπο εξήγγειλε την μείωση της συμμετοχής 
του κράτους στη μετοχική σύνθεση της ΕΤΕ. 

Είναι μια εξαγγελία που γεννά πολλά, εύλογα και ποικίλα ερωτηματικά. 

Σε κάθε περίπτωση είναι μια απόφαση που μας βρίσκει αντίθετους γιατί : 

1.- Δεν ενημερώθηκαν, ως όφειλε πολύ δε περισσότερο δεν ερωτήθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι απο 
τους κύριους μετόχους της ΕΤΕ. 

2.- Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική δέσμευση για την τύχη του management. Αυτό όχι μόνο είναι λάθος αλλά 
είναι και επικίνδυνο για την πορεία της Τράπεζας, την τιμή της μετοχής, τα συμφέροντα των μετόχων και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων. 

3.- Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αισθητής μείωσης του Προσωπικού της Τράπεζας και αμφισβήτησης των 
συλλογικών εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

4.- Η εξαγγελία έγινε χωρίς καμία σοβαρή, επαρκή και πειστική εξήγηση για την σκοπιμότητα της και την 
αναγκαιότητα που την επιβάλλει. 

5.- Δεν ανακοινώθηκε κανένα σχέδιο για την ανάπτυξη και την προοπτική της ΕΤΕ στο οποίο να εντάσεται η 
εξαγγελία για μείωση της συμμετοχής του κράτους. 

6.-Δεν υπήρξε καμμία προηγούμενη ενημέρωση του Συλλόγου και της ΟΤΟΕ. 

7.- Το ενδεχόμενο μελλοντικής εξαγοράς της ΕΤΕ από τρίτους μη «φερέγγυους» και σε περίπτωση που τα 
στρατηγικά και επιχειρησιακά τους προγράμματα αποτύχουν θα έχει ως αποτέλεσμα να κλονιστεί η αξιοπιστία, 
η φερεγγυότητα και η οικονομική ευρωστία της ΕΤΕ. 

8.- Η εκδοχή ελέγχου της ΕΤΕ από «ξένα κέντρα» πρέπει κυρίως και πρώτα απ’ όλους να βρει αντίθετους τη 
σημερινή Διοίκηση και τον κο Καρατζά που έχει διακηρύξει πολλές φορές και σε όλους τους τόνους τη θέση 



του για μια μεγάλη Ελληνική τράπεζα που το κέντρο των αποφάσεων θα βρίσκεται στην Ελλάδα. �λλωστε το 
εγχείρημα της συγχώνευσης ΕΤΕ – ALPHA και η ανάλογη επιχειρηματολογία είναι πολύ πρόσφατα. 

9.- Ο κίνδυνος συρρίκνωσης ή πώλησης υγιών και κερδοφόρων θυγατρικών εταιρειών της ΕΤΕ λόγω της νέας 
μετοχικής σύνθεσης θα είναι πλέον υπαρκτός. 

10.- Η αδυναμία οποιουδήποτε ελέγχου στο Δ.Σ. της ΕΤΕ οδηγεί στην αδυναμία εφαρμογής εθνικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής (όταν και άν χρειάζεται) από την Εθνική Τράπεζα. Η επίτευξη της ανάπτυξης απαιτεί 
μοχλούς στήριξης και δεν επιτυγχάνεται με εξαγγελίες και καλές προθέσεις. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η Εθνική Τράπεζα με την σημερινή μετοχική σύνθεση έχει πετύχει να επεκταθεί στο εξωτερικό και ιδιαίτερα 
στις Βαλκανικές χώρες, να εισέλθει στη Wall street, να εκσυγχρονίσει την οργανωτική και διοικητική δομή, να 
παραμείνει ηγεμονική και αξιόπιστη δύναμη στην τραπεζική αγορά 

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Απαιτείται γι’ αυτό το λόγο ένα σταθερό management που να μπορεί 
να αντεπεξέλθει με επιτυχία και στον έντονο ανταγωνισμό της ευρωζώνης αλλά και στις αναγκαίες 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται ενόψει των γενικότερων ανακατατάξεων στο τραπεζικό 
σύστημα. Κατά συνέπεια οι εξαγγελίες για αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της ΕΤΕ που ενισχύουν ακόμη 
περισσότερο τη διασπορά των μετοχών όχι μόνο δεν ενισχύουν αυτή την προσπάθεια, αντίθετα διαμορφώνουν 
κλίμα έντονης αβεβαιότητας για το ποιος θα ελέγχει στο μέλλον το management στην ΕΤΕ με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τη λειτουργία και την πορεία της Τράπεζας. 

Αυτή η εξαγγελία δημιουργεί τους όρους για την εκλογή μ ιας αδύναμης Διοίκησης και δίνει τη δυνατότητα 
ελέγχου των αποφάσεων της πορείας της Τράπεζας σε «άγνωστα λόμπυ» ή συμφέροντα που κινούνται στο 
παρασκήνιο. 

Hδη το πρώτο αποτέλεσμα της εξαγγελίας του κου Χριστουδουλάκη είναι η πτώση της τιμής της μετοχής. 

Μια πτώση που δείχνει ότι οι αγορές στις οποίες υποτίθεται απευθύνεται η συγκεκριμένη εξαγγελία έχουν 
γυρίσει την πλάτη τους, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι συνεχίζουν να έχουν εμπιστοσύνη στο σημερινό 
χαρακτήρα της ΕΤΕ και να επενδύουν τις προσδοκίες τους στην ΕΤΕ που γνωρίζουν αρνούμενοι αναίτιους 
πειραματισμούς. 

Οι κινήσεις αυτές οι οποίες έχουν ήδη εκληφθεί απ’ την αγορά ως εισπρακτικές, πρόχειρες ή κινήσεις 
εντυπωσιασμού, είναι σίγουρο ότι δεν βοηθούν την πορεία ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας. 

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ. 

Ο ΣΥΕΤΕ καλεί την Κυβέρνηση, τα κόμματα και τη Διοίκηση να πάρουν θέση και να τοποθετηθούν δημόσια για 
την πορεία της ΕΤΕ, τη φυσιογνωμία της, το ρόλο της, την προοπτική της τράπεζας και των εργαζομένων σ’ 
αυτή. 

Η Κυβέρνηση οφείλει : 

Να εξηγήσει τους λόγους αυτής της απόφασης. Ποίοι είναι ; ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούν ; 

Να καταθέσει την άποψή της για τον χαρακτήρα της ΕΤΕ, το ρόλο της στην ανάπτυξη της χώρας, την ιδιαίτερη 
σημασία που αποκτά σήμερα στην περίοδο της ΟΝΕ και του ενιαίου νομίσματος. 

Να καταλάβει ότι δεν έχει το δικαίωμα υποθήκευσης του μέλλοντος της ΕΤΕ, των μετόχων της, και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων. 

Να ξεκαθαρίσει ποιος θα ελέγχει στο μέλλον το management και ποιος θα είναι ο ρόλος του κράτους. 

Να κατοχυρώσει στη Διοίκηση της Τράπεζας τον ουσιαστικό ρόλο που αναλογεί στα Ασφαλιστικά ταμεία. 

Να διασφαλίσει – παράλληλα με τις εξαγγελίες για αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα – την απασχόληση και τα 
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. 

Η Διοίκηση οφείλει : 



εάν θέλει να είναι συνεπής με τη μέχρι τώρα προσπάθεια, το σχεδιασμό και τις δεσμεύσεις της για την 
αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας να διαφυλάξει το χαρακτήρα και το ρόλο της Εθνικής Τράπεζας 
καταθέτοντας τη δική της άποψη. 

Ο ΣΥΕΤΕ καλεί : 

Την κυβέρνηση και τον κο Χριστοδουλάκη να επανεξετάσουν τη θέση τους. 

Εμμονή που γίνεται αυτοσκοπός δεν ωφελεί κανέναν. 

Ούτε την ΕΤΕ, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε την κοινωνία, ούτε την ίδια την κυβέρνηση 

Μια κυβέρνηση που θέλει να λεει ότι εργάζεται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με διάλογο και συναίνεση 
δεν μπορεί να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. 

Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα εξής : 

1.- Να προβεί σε διάβημα και να στείλει επιστολή ενημέρωσης με τις θέσεις του και προς τον κο 
Χριστοδουλάκη και προς τα κόμματα καλώντας τα να πάρουν θέση. 

2.- Να καλέσει σε κοινή συνεδρίαση τα Δ.Σ. όλων των Συλλόγων του Ομίλου της ΕΤΕ γιατί το ζήτημα μας 
αφορά όλους. 

3.- Να ζητήσει την παρέμβαση της ΟΤΟΕ και το συντονισμό της δράσης με τους Συλλόγους της Εμπορικής και 
Αγροτικής Τράπεζας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 

4.- Να ενημερώσει την κοινή γνώμη μέσω του τύπου και με την έκδοση αφίσας. 

5.- Να πραγματοποιήσει στάση εργασίας την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 24.4.02 και 
συγκέντρωση έξω από την αίθουσα της Γ.Σ. 

6.- Ομιλία – Παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΕΤΕ κ. Σταύρου Κούκου στη Γ.Σ. των Μετόχων, με στόχο : 

Να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία αυτής της εξέλιξης για την Τράπεζα και τους εργαζόμενους. 

Να επισημάνει τους κινδύνους που ενέχει αυτή καθεαυτή η εξαγγελία του κου Χριστοδουλάκη. 

Να προβάλλει τις θέσεις του ΣΥΕΤΕ για τον χαρακτήρα, το ρόλο και την πορεία της ΕΤΕ. 

Να καλέσει τους πάντες – Κυβέρνηση , Διοίκηση, Κόμματα, Ασφαλιστικά Ταμεία και τον κάθε μέτοχο – να 
πάρουν θέση στην κατεύθυνση επανεξέτασης της συγκεκριμένης εξαγγελίας. 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΕΤΕ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ 
ΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ    ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ 

 


