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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το 3,8% της Εθνικής στους … μάνατζερ 
 

→ Την ώρα που η Κυβέρνηση πουλάει και τα ασημικά προκειμένου να 
καλύψει τα ελλείμματα της πολιτικής της 

→ Τη στιγμή που υποχρεώνει τα Ταμεία είτε να πουλήσουν μετοχές 
προκειμένου να ιδιωτικοποιήσει Τράπεζες δημοσίου ενδιαφέροντος (Εμπορική) 
είτε να μην πάρουν μέρος στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Εθνική) 

→ Όταν το οικονομικό επιτελείο πουλάει μετοχές της Εθνικής οδηγώντας 
τη μεγαλύτερη ελληνική Τράπεζα σε αφελληνισμό (το 51% των μετοχών σε 
ξένους) 
… έρχεται η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. να προσφέρει την καταστατική 
μειοψηφία (5%) στον εαυτό της . 
 
Μέσα από τη διαδικασία των stock options η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. σε μια 

6ετία (2005-2010) προσφέρει στον εαυτό της και σε ορισμένα στελέχη τα 
οποία σε μεγάλο ποσοστό έχουν επιλεγεί από την ίδια σαν μάνατζερ, 18 εκατ. 
Μετοχές που αποτελούν το 3,8% του Μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 
 Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι μια παρέα στελεχών θέλει να μετατραπεί από 
διορισμένοι μάνατζερ σε ισχυροί μέτοχοι. Αυτοί που δεν είχαν καμία μετοχή 3 
χρόνια πριν θα επηρεάζουν καθοριστικά πλέον την πορεία της Ε.Τ.Ε.  
 Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στο δίκτυο αντιμετωπίζουν τεράστια 
προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού, τις απλήρωτες υπερωρίες, το 
ατελείωτο κυνήγι των στόχων. 
 Ταυτόχρονα είναι απροστάτευτοι από τις σφαίρες των κακοποιών . Μόλις 
σήμερα θρηνήσαμε ένα θύμα – πελάτη της Τράπεζας ενώ μια 
εργαζόμενη τραυματίστηκε σοβαρά.  
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καταψήφισε την προκλητική αυτή πρόταση.  
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γ. Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι « οι μάνατζερ θα 
αποκτήσουν ποσοστό εφάμιλλο των Ασφαλιστικών Ταμείων του Προσωπικού 
της Εθνικής Τράπεζας», σημείωσε επίσης ότι «το νέο πρόγραμμα των stock 
options εγκρίνεται για την επόμενη τριετία, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων της 
Ε.Τ.Ε., ενώ ακόμη «τρέχει» το προηγούμενο πρόγραμμα. Μάλιστα από το 2005 
μέχρι και  το 2007 τα συγκεκριμένα στελέχη θα έχουν λάβει  bonus (μετρητά 
και συμμετοχή σε δύο προγράμματα stock options) . 
Ο κος Αλογοσκούφης που τοποθέτησε τον κο Αράπογλου  συμφωνεί με αυτή 
την εξέλιξη ;  
 Είναι  μια ακόμη ληστεία στην Εθνική. … 
 
     Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
    Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
    Γ. Γιαννακόπουλος Γ.Μότσιος    


