Συνέντευξη Τύπου ΣΥΕΤΕ 9/4/2013
Γιαννακόπουλος:
Ευχαριστώ τους φίλους δημοσιογράφους που ανταποκρίθηκαν στο σημερινό μας
κάλεσμα και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να προβάλουμε τις θέσεις μας. Ευχαριστώ
και όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται σήμερα εδώ.
Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου επιχειρείται βίαια ο αφελληνισμός του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσα από τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών.
Υπάρχει μια οργανωμένη και μεθοδευμένη προσπάθεια με τελικό στόχο την
αρπαγή της Εθνικής Τράπεζας.
Η Εθνική Τράπεζα δεν είναι μια τυχαία τράπεζα. Είναι ταυτισμένη με τη χώρα μας.
Έχει ταυτιστεί με την έννοια της πίστης στο μέσο πολίτη. Έχει ταυτιστεί με την
έννοια της ανάπτυξης. Στη διάρκεια της ιστορίας της έχει στηρίξει και στηρίζει κάθε
προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής επιχείρησης και
των ελληνικών νοικοκυριών. Στέκεται με ευθύνη δίπλα στον πελάτη, δίπλα στον
καταθέτη, δίπλα στον Έλληνα πολίτη, και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα είναι με αφοσίωση
ταυτισμένοι με αυτή τη λογική κοινωνικής ευθύνης και στέκονται δίπλα στον
πελάτη και τις ανάγκες του. Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα έχουν ταυτίσει τη
ζωή τους, τα όνειρά τους και τους στόχους τους με την Εθνική Τράπεζα και με τη
στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας.
Σήμερα, επιχειρείται μεθοδευμένα η αρπαγή της Εθνικής Τράπεζας. Εμείς ως
εργαζόμενοι σε αυτή, δηλώνουμε ότι δε θα δεχτούμε με κανένα τρόπο αυτή την
εξέλιξη, που οδηγεί την Εθνική στον απόλυτο έλεγχο του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης προβλέπει ότι το 10% της αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να καλυφθεί από ιδιώτες μετόχους. Αυτή τη στιγμή
που μιλάμε εδώ, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει δώσει την έγκρισή της, ώστε η
Εθνική Τράπεζα να έχει τη δυνατότητα να αντλήσει αυτά τα κεφάλαια από
ιδιώτες και παλαιούς μετόχους. Ενημερωθήκαμε γι’ αυτή την εξέλιξη χθες από τη
Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και στείλαμε σχετική ανακοίνωση με την οποία
προειδοποιούμε τον κ. Προβόπουλο να μη μεθοδεύσει αυτή την εξέλιξη.
Δηλώνουμε τόσο ως εργαζόμενοι όσο και ως μέτοχοι ότι αυτό δε θα το αφήσουμε
να περάσει, δε θα παρακολουθήσουμε απαθείς αυτή την εξέλιξη. Ο κ.
Προβόπουλος δε νομιμοποιείται να πάρει μια τέτοια απόφαση.

Δεν μπορεί να αποκλειστούν οι παλαιοί μέτοχοι –είτε μικρομέτοχοι, είτε
ασφαλιστικά ταμεία‐ από την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής. Αν δε δοθεί η
δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να συμμετάσχουν , τότε απαξιώνεται πλήρως
η περιούσια τους. Πέρα από κάθε κανόνα λειτουργίας της αγοράς, στερείται η
δυνατότητα σε όποιον παλαιό μέτοχο το επιθυμεί να μπορέσει να επανακτήσει ένα
μέρος ή το σύνολο της αξίας της περιουσίας που έχει επενδύσει.
Είμαστε λοιπόν μάρτυρες μιας προσπάθειας να αποδυναμωθεί το εγχείρημα της
Εθνικής Τράπεζας να βρει αυτό το 10% που απαιτείται από ιδιώτες και παλαιούς
μετόχους, ώστε να οδηγηθούμε στον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας από το ΤΧΣ,
δηλαδή η Εθνική να πέσει στα χέρια των δανειστών. Αυτό σημαίνει τον πλήρη
έλεγχο της ελληνικής οικονομίας από τους δανειστές μας.
Αν αυτό το σχέδιο γίνει πράξη, θα υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις στην ελληνική
καθημερινότητα. Θα υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις στη ρευστότητα και τη
χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Γιατί αυτό
που έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει το ΤΧΣ είναι πως δεν τους ενδιαφέρει να
αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία και μέσα από τα οφέλη που θα προκύψουν να
πάρουν πίσω αυτά που μας έχουν δανείσει, αλλά αντίθετα τους ενδιαφέρει να
πάρουν πίσω τα χρήματά τους μέσω της εκποίησης της εθνικής μας περιούσιας και
σε αυτή την περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν αυτό το σχέδιο τους προχωρήσει,
η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την ελληνική οικονομία. Θα
σημάνει τον πλήρη έλεγχο της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, των καταθέσεων,
των σπιτιών, των επιχειρήσεων, της γης. Γιατί όταν μιλάμε για την Εθνική Τράπεζα,
μιλάμε για το 40% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας. Όλοι έχουν
συναλλαγές με αυτή την Τράπεζα, όλοι γνωρίζουν την ιστορία και τη σημασία της
για την οικονομία μας.
Μας προξενεί έκπληξη και αγανάκτηση η εξέλιξη που παρακολουθούμε από την
Κυριακή το βράδυ. Η δυνατότητα να συμμετάσχουν με το 10% στην ΑΜΚ οι
παλαιοί μέτοχοι έχει δοθεί στους άλλους ομίλους, αλλά μεθοδεύεται να
αποκλειστεί στην Εθνική. Έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εμείς δε ζητάμε
μια ευνοϊκή μεταχείριση. Ζητάμε να ισχύσει και για εμάς η ίδια αντιμετώπιση, ό,τι
ισχύει και για τους άλλους, ό,τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, βλέπουμε ότι μπαίνουν εμπόδια σε οποιαδήποτε
ενέργεια της Εθνικής Τράπεζας, σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναλαμβάνει. Μια
απλή εθελουσία ανακοίνωσε, η οποία αν εφαρμοζόταν θα σήμαινε μείωση των
εξόδων κατά 10 εκατομμύρια το μήνα, όπως τόσο κόπτεται η Τρόικα, και την
μπλόκαραν και την έχουν βάλει στις καλένδες. Γιατί άλλο τους ενδιαφέρει: Πώς θα
ελέγξουν την Εθνική Τράπεζα για τους δικούς τους σκοπούς. Την ίδια ώρα
προικοδοτούν τις άλλες τράπεζες, δίνουν στην Alpha την Εμπορική, ενώ έφτασαν
στο σημείο σε μια νύχτα να ψηφίσουν στη Βουλή να παραχωρηθεί μόνο το καλό

κομμάτι της Αγροτικής στον κ. Σάλλα. Αντίθετα, στην Εθνική δημιουργούν όλα αυτά
τα τεράστια προβλήματα, γιατί βασικός μέτοχος είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, το
ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, διάφορα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, τα ταμεία των εργαζόμενων, το ΤΥΠΕΤ, το
Ταμείο Αυτασφάλειας, το Ταμείο Επικούρησης, ο ίδιος ο Σύλλογος μας. Θέλουν
μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξαφανίσουν την όποια περιουσία έχει απομείνει
σε αυτά.
Δηλώνουμε λοιπόν, τόσο ως εργαζόμενοι όσο και ως μέτοχοι, ότι αντιτασσόμαστε
και δεν πρόκειται να αποδεχθούμε αυτό το έγκλημα που επιχειρείται να
συντελεστεί με την Εθνική Τράπεζα. Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες
νομικές ενέργειες, ώστε να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι έχουν ευθύνες
γι’ αυτή την εξέλιξη.
Το τελευταίο, αλλά βασικότατο για εμάς, που θέλουμε να δηλώσουμε είναι ότι
εμείς οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα εργαζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο
θεσμικό πλαίσιο ‐η Εθνική είναι η μόνη τράπεζα που προσλαμβάνει προσωπικό
αξιοκρατικά και με διαφάνεια μέσα από δημόσιο διαγωνισμό, η εξέλιξη των
υπαλλήλων γίνεται με αξιολόγηση μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες και με
βάση τον Κανονισμό Εργασίας που εφαρμόζεται. Οι εργαζόμενοι της Εθνικής
Τράπεζας είμαστε ταυτισμένοι με αυτή την τράπεζα, αισθανόμαστε ότι η τράπεζα
είναι κομμάτι της ζωής μας, πονάμε την τράπεζα, ενδιαφερόμαστε γι’ αυτή, γιατί
έχουμε ανθρώπινες και δημοκρατικές θεσμοθετημένες εργασιακές σχέσεις.
Αντίθετα, αν τα σχέδια τους προχωρήσουν, αν η Εθνική ελεγχθεί από τους
δανειστές, θα υπάρξει μια πλήρη ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων και των
δικαιωμάτων των εργαζόμενων.
Ο ΣΥΕΤΕ αντιτάσσεται σε αυτά τα σχέδια, προκειμένου να αποτραπεί ο
αφελληνισμός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η αρπαγή της Εθνικής
Τράπεζας και καλεί όλους τους εργαζόμενους συναδέλφους μας σε αγωνιστική
ετοιμότητα και εγρήγορση.
Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Τι προβλέπετε για τις θέσεις εργασίας αν η Εθνική περάσει στον έλεγχο του ΤΧΣ;
Γιαννακόπουλος:
Στην Εθνική Τράπεζα είμαστε 11.500 εργαζόμενοι. Υπογράψαμε επιχειρησιακή
σύμβαση τον προηγούμενο Αύγουστο με κεντρικό όρο τη διασφάλιση της
απασχόλησης. Επειδή όμως η πολιτική και η λογική της Τρόικα είναι η πλήρης

ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων, φοβόμαστε ότι την επόμενη μέρα θα
υπάρξει ένα τσουνάμι εις βάρος των εργαζομένων, γιατί έτσι έχουν κινηθεί παντού.
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Πώς τεκμηριώνετε τη μεθόδευση της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ; Έχει
ευθύνες η Διοίκηση της Εθνικής;
Γιαννακόπουλος:
Ο καθένας έχει τις δικές του ευθύνες. Και η Διοίκηση της Εθνικής έχει ασφαλώς τις
δικές της ευθύνες. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να καλύψουμε την ευθύνη κανενός.
Τώρα στο πώς τεκμηριώνουμε όσα λέμε. Εμείς χθες το απόγευμα είχαμε συνάντηση
με τη Διοίκηση της Εθνικής. Μας ενημέρωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δε δίνει την
έγκριση, ώστε να έχει τη δυνατότητα η Εθνική Τράπεζα να αντλήσει το 10% της ΑΜΚ
από ιδιωτικά κεφάλαια και παλαιούς μετόχους, όπως ορίζει η ανακεφαλαιοποίηση.
Μιλάμε για μεθόδευση και παρέμβαση, γιατί θεσμικά οι μόνοι που μπορούν να
αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην ΑΜΚ είναι οι ίδιοι οι μέτοχοι, στη
Γενική Συνέλευση που θα κάνουν. Αν τελικά δεν τους επιτραπεί να ασκήσουν αυτό
τους το δικαίωμα, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτουμε.
Σήμερα εδώ αναδεικνύουμε αυτή την παράνομη υπόγεια μεθόδευση και
κοινοποιήσαμε τη θέση μας και στον κ. Προβόπουλο.
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Είχε συζητηθεί στο ΔΣ της Τράπεζας η δυνατότητα της Εθνικής να καταφέρει να
αντλήσει το 10% που απαιτείται στην ΑΜΚ για την ανακεφαλαιοποίηση; Τι
δεσμεύσεις είχε αναλάβει η Διοίκηση της Εθνικής;
Γιαννακόπουλος:
Η Διοίκηση της Εθνικής είχε ζητήσει, επειδή έτρεχε η διαδικασία της εξαγοράς και
δεν προλάβαινε, μια παράταση. Δυστυχώς, αυτή δε δόθηκε. Γι’ αυτό λέμε ότι
υπάρχει μεθόδευση. Αντί η Τράπεζα της Ελλάδος να διευκολύνει την οικονομική και
παραγωγική ζωή του τόπου, επιλέγει να βάλει εμπόδια, προκειμένου να πετύχουν
το στρατηγικό τους στόχο που είναι ο αφελληνισμός του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος και, ειδικά εδώ, η αρπαγή της Εθνικής Τράπεζας.
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Ακυρώνεται το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που είχε ανακοινωθεί;
Γιαννακόπουλος:

Η πρόταση της τράπεζας είχε γίνει με δεδομένη τη συγχώνευση. Τώρα η πρόταση
για το πρόγραμμα έχει παγώσει μεν, αλλά δεν έχει αποσυρθεί.
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Οι όροι του προγράμματος εθελουσίας θα αλλάξουν τώρα;
Γιαννακόπουλος:
Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντα τα προγράμματα εθελουσίας τα κάνουν οι Διοικήσεις
των τραπεζών, όχι ο Σύλλογος Εργαζομένων. Για εμάς, πρωταρχική μέριμνα σε
τέτοιες πρωτοβουλίες είναι να μην την πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Υπάρχουν χρήματα στα δικά σας ασφαλιστικά ταμεία για να συμμετάσχουν στην
ανακεφαλαιοποίηση;
Γιαννακόπουλος:
Δεν μπορώ να προκαταβάλλω την απόφαση των ΔΣ των Ταμείων. Μπορεί να έχουν
χρήματα και να πουν όχι, ή μπορεί να συμμετάσχουν μερικώς ή ολικώς. Δεν μπορώ
να προκαταβάλλω από τώρα ποια θα είναι η απόφασή τους. Υπάρχουν ειδικές
επενδυτικές επιτροπές που θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις.
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Γιατί θέτετε τόσο αργοπορημένα το ζήτημα των παλαιών μετόχων;
Γιαννακόπουλος:
Καθόλου δεν αργήσαμε! Το θέμα προέκυψε την Κυριακή το βράδυ. Ζητήσαμε
άμεσα συνάντηση με τη Διοίκηση της Εθνικής, έγινε αυτή χθες (τη Δευτέρα) το
απόγευμα, χθες (τη Δευτέρα) το βράδυ βγάλαμε ανακοίνωση και δελτίο τύπου και
σήμερα είμαστε εδώ και σας τα λέμε. Και συνεχίζουμε!
Σήμερα το απόγευμα είναι το ΔΣ της Τράπεζας, ελπίζω εκεί η Τράπεζα να έχει μια
απάντηση και αναλόγως θα προγραμματίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας, και
νομικές και συνδικαλιστικές.
Ζητούμε να ασκήσουν οι παλαιοί μέτοχοι το νόμιμο δικαίωμά τους. Δεν μπορεί ο
καθένας να μπαίνει σε μια χώρα και να κάνει ό,τι γουστάρει!
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Θα υπάρξουν απεργιακές κινητοποιήσεις;
Γιαννακόπουλος:

Θα εκτιμήσουμε τις εξελίξεις και σε άμεσο χρόνο θα πάρουμε τις αποφάσεις. Θα
χρησιμοποιήσουμε, όπως είπα, όλα τα μέσα που διαθέτουμε.
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Γίνεται λόγος για συμφωνία για 5.000 απολύσεις, πριν ακόμη παγώσει η συμφωνία
με την Eurobank…
Γιαννακόπουλος:
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτά τα γράφει ψευδώς ο κ. Λεωτσάκος στο
bankingnews.gr. Εμείς εδώ υπογράψαμε 3ετή επιχειρησιακή σύμβαση που γράφει
ρητά ότι δεν μπορεί η τράπεζα να απολύσει για οικονομοτεχνικούς λόγους, δηλαδή
επικαλούμενη εξαγορές και συγχωνεύσεις. Και το κάναμε αυτό γιατί βλέπαμε τι
έρχεται. Μην ξεχνάτε ότι η Εθνική το περασμένο καλοκαίρι είχε κάνει πρόταση για
εξαγορά της Εμπορικής. Εμείς ζητήσαμε να επεκταθεί αυτός ο όρος της σύμβασής
μας και στους νέους εργαζόμενους που θα έρχονταν από τη Eurobank. Τονίζουμε σε
κάθε περίπτωση ότι πρωταρχικό μας μέλημα είναι η διατήρηση των θέσεων
απασχόλησης και η διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ακράδαντα πως η Εθνική
Τράπεζα, η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, με το μέγεθος και τη φήμη της,
μια Τράπεζα που έχει δείξει επανειλημμένα στην ιστορία της ότι έχει σταθεί στα
δύσκολα δίπλα στον Έλληνα πολίτη και στο Ελληνικό Κράτος, θα μπορέσει με
άνεση να αντλήσει τα κεφάλαια του 10% που απαιτούνται για να καλυφθεί η
ανακεφαλαιοποίηση.
Είμαστε σίγουροι, αρκεί να μας αφήσουν! Εμείς θέλουμε μια Εθνική Τράπεζα που
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, θα είναι δίπλα στους
Έλληνες και θα στηρίζει την επιχειρηματική και την παραγωγική δραστηριότητα
του τόπου.

