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Προς τους Οικονομικούς & Εργατικούς  Συντάκτες 
 Ο Φαρισαϊσμός της Κυβέρνησης αποκαλύφθηκε. 

Οι φόβοι μας ότι  πίσω από την μεγάλη εξαγορά της τουρκικής 
FINANSBANK υποκρύπτεται ο αφελληνισμός της Εθνικής Τράπεζας 
επιβεβαιώνονται. 
 Ο Σύλλογος της Εθνικής σε συνεργασία με τις διοικήσεις των οικείων 
Ταμείων των εργαζομένων, ελέγχοντας το 6,2% των μετοχών, ανέδειξε τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την εξαγορά της FINANSBANK. Με τις 
τεκμηριωμένες θέσεις μας «ανοίξαμε» το θέμα στην ελληνική κοινωνία και 
θέσαμε  τις αρμόδιες εποπτικές αρχές προ των ευθυνών τους. Παράλληλα η 
μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα που θα καταθέσουμε, αφορά τη 
διερεύνηση του θέματος για απάτη, απιστία και παράβαση των ειδικών ποινικών 
διατάξεων του Ν. 3340/2005 για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς.  

 Παρά ταύτα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Ταμεία ψήφισαν 
τη συμμετοχή στην αύξηση γιατί έτσι : 
1.-   Διασφαλίζει και διατηρεί την ισχυρή παρουσία τους στη μετοχική σύνθεση 
της Ε.Τ.Ε. και κατά συνέπεια δίνει τη δυνατότητα εκ μέρους των Ταμείων 
άσκησης ελέγχου στην Ε.Τ.Ε. ( μέσω του δικαιώματος άσκησης της 
καταστατικής μειοψηφίας που παρέχει η κατοχή ποσοστού τουλάχιστον 5% του 
Μ.Κ.).   
2.-  Αποβλέπει στη διατήρηση του ποσοστού των Ασφαλιστικών Ταμείων στο 
Μ.Κ. της Ε.Τ.Ε. ώστε να μην αλλάξει  ο σημερινός χαρακτήρας της Ε.Τ.Ε. και 
μεταφερθεί το κέντρο λήψης απόφασης εκτός Ελλάδος.  
 Ωστόσο η Κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, αφενός έδωσε εντολή στα 
ασφαλιστικά Ταμεία, τις διοικήσεις των οποίων έχει διορίσει (Ι.Κ.Α., ΤΑΠ-ΟΤΕ 
κλπ) να ψηφίσουν υπέρ της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και αμέσως 
μετά, με νέα εντολή που απέστειλε σήμερα απαγορεύει τη συμμετοχή των 
Ταμείων σε αυτή. 
 Με το πρόσχημα του 23% των Κεφαλαίων που μπορούν να επενδυθούν 
σε μετοχές η Κυβέρνηση επιχειρεί, εμφανώς πλέον, να μειώσει τη συμμετοχή 
των Ταμείων στη μετοχική σύνθεση της Ε.Τ.Ε. ώστε να πάρουν τα δικαιώματα 
ιδιώτες επενδυτές. Και εν τέλει να αφελληνιστεί η Τράπεζα. Να περάσει το 
management εκτός Ελλάδος.  

Και λέμε με το πρόσχημα του 23% γιατί προ έτους η Κυβέρνηση της Ν.Δ. 
έδωσε έγκριση για συμμετοχή των Ταμείων στην αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου τόσο της Εθνικής Ασφαλιστικής όσο και της Εμπορικής. 
 Η Κυβέρνηση αποκαλύπτεται !  Στόχος της «επένδυσης» στην Τουρκία 
δεν είναι η γιγάντωση της Ε.Τ.Ε.  

Είναι η αλλαγή του σημερινού χαρακτήρα της ΕΤΕ, η αποδυνάμωση του 
ρόλου των Ταμείων και ο έλεγχος  της Τράπεζας από κερδοσκοπικά κεφάλαια.  

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 


