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Μάρτιος 2016 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις επιπτώσεις από την 

πολιτική της Κυβέρνησης που οδήγησαν στην τραγική παράδοση του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος σε ξένα κερδοσκοπικά funds με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. 

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δημιουργούν συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας και 

ανασφάλειας για τους εργαζόμενους στις τράπεζες, παράλληλα με τις αρνητικές 

επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει υποχρέωση να αντιδράσει, να αγωνιστεί  και να αποτρέψει 

τις επιθέσεις που δέχονται σήμερα οι εργαζόμενοι στο εισόδημά τους, στα εργασιακά και 

ασφαλιστικά τους δικαιώματα από την εφαρμογή του 3ου μνημονίου. 

Εντούτοις, στην ανακοίνωση της ΔΑΣ της 19.2.2016 για τα δάνεια των συναδέλφων είναι 

φανερή η απόπειρα της συγκεκριμένης παράταξης, αντί να επικρίνει τις συγκεκριμένες 

πολιτικές, να αγνοήσει σκόπιμα τις επιπτώσεις και να αποφύγει να ψέξει την σημερινή 

Κυβέρνηση που μας οδήγησε σε ένα σκληρότερο Μνημόνιο, που οι ίδιοι στο παρελθόν 

αφόριζαν. 

Γίνεται φανερή η προσπάθεια τους να αποκρύψουν τις ευθύνες των κυβερνώντων και να 

αθωώσουν τις αποτυχημένες τους απόπειρες διαχείρισης της κρίσης, όπως και τις ευθύνες 

τους απέναντι στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της χώρας. 

Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στο όνομα της Κυβέρνησης εξέδωσαν πριν λίγες ημέρες μια 

απόφαση της Οργάνωσης Μελών ΣύΡιζΑ Χρηματοπιστωτικού Τομέα με την οποία 

απαιτούν ευθέως από τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να τοποθετήσει τα «παιδιά του 

ΣύΡιζΑ» στις υψηλές θέσεις της υπηρεσιακής πυραμίδας, με βάση κομματικά κριτήρια. 

Νομίζουν ότι η Εθνική Τράπεζα είναι δικό τους φέουδο και επιχειρούν να καλλιεργήσουν 

την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να την ελέγξουν, με στόχο να κρατάνε ομήρους όσους 

τους ψήφισαν γιατί φαίνεται ότι τους υποσχέθηκαν ταχεία υπηρεσιακή εξέλιξη και 

υψηλές θέσεις. 
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Γνωρίζουν, βέβαια -και σκόπιμα το αποσιωπούν- ότι με τους όρους της τρίτης 

ανακεφαλαιοποίησης που η δική τους κυβέρνηση προκάλεσε και ψήφισε: 

 Οι Τράπεζες και οι Διοικήσεις ελέγχονται απόλυτα από τους δανειστές, με 

αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η δυνατότητα χάραξης στρατηγικής για την 

οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ανάπτυξη. 

 Οδηγούνται οι Τράπεζες μέσω των νέων πλάνων αναδιάρθρωσης σε σοβαρή 

συρρίκνωση, σε μείωση του προσωπικού και του δικτύου τους. 

 Καταργείται ο θεσμός που για χρόνια υπήρχε (και δεν τόλμησε κανείς μέχρι τώρα να 

αμφισβητήσει) της συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Τράπεζας, επιτρέποντας έτσι να παίρνονται κρίσιμες αποφάσεις 

ανεξέλεγκτα και αδιαφανώς. 

Για όλα τα παραπάνω… ούτε κουβέντα. 

Γνωρίζουν, ακόμα, ότι οι υποσχέσεις τους και τα μεγάλα λόγια προς τους κομματικούς 

«ημετέρους» δεν πρόκειται να υλοποιηθούν αφού η Διοίκηση της Εθνικής είναι απολύτως 

ελεγχόμενη και ανήμπορη πλέον να ικανοποιήσει τέτοιου είδους απαιτήσεις, με εξαίρεση 

το φαινόμενο του πρώην συνδικαλιστή της ΔΑΣ που αφού έφυγε με την εθελούσια έξοδο 

έγινε Σύμβουλος Διοικήσεως, ο οποίος πρόλαβε και… «τρούπωσε». 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Το φαινόμενο της μη εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων που ξέσπασε και διογκώθηκε στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης είναι 

προϊόν της παρατεταμένης ύφεσης, απόρροια των εφαρμοζόμενων μέτρων εσωτερικής 

υποτίμησης και της αυστηρής λιτότητας, που έχουν παγιδεύσει την ελληνική οικονομία σε 

ένα υφεσιακό σπιράλ μέσα στο οποίο το ΑΕΠ συνεχώς συρρικνώνεται, η ανεργία 

αυξάνεται, η ανισότητα και η φτώχεια επεκτείνονται και πουθενά δε διαφαίνονται 

σημάδια ανάπτυξης. 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε., έχοντας την ευθύνη λειτουργίας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., αγωνίστηκε από την πρώτη 

στιγμή που η κρίση έγινε αισθητή για τη βελτίωση των όρων χορήγησης των δανείων και 

για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις προς τους συναδέλφους μας. Με την υπογραφή της 

Επιχειρησιακής Σύμβασης 2012-2015 και συμπληρωματικών – ειδικών τροποποιητικών 

συμβάσεων την 15.11.2012 και την 11.02.2014 πετύχαμε να βελτιώσουμε τους όρους 

χορήγησης για τα νέα δάνεια αλλά και τους όρους αποπληρωμής των υφιστάμενων 

υπολοίπων των δανείων που είχαν ήδη λάβει οι συνάδελφοι. 

Δυστυχώς, η ΔΑΣ στην ανακοίνωση της 19.2.2016 καταλήγει να συμπεράνει πως οι 

ρυθμίσεις γίνονται επειδή στελέχη της Εθνικής Τράπεζας πουλάνε εκδούλευση προς τους 

συναδέλφους και όχι επειδή αναγκάζονται από τις διατάξεις αυτών των επιχειρησιακών 

συμβάσεων μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Εθνικής Τράπεζας!!! 
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Η ΔΑΣ που ποτέ δεν ανέλαβε την ευθύνη υπογραφής κάποιας Συλλογικής Σύμβασης που 

να φέρνει απτά θετικά αποτελέσματα για τις ζωές των συναδέλφων, η ΔΑΣ που λίγο 

καιρό πριν αποχώρησε από τις εργασίες του Συνεδρίου της Ο.Τ.Ο.Ε. καθώς τα στελέχη της 

αδυνατούσαν να εκφράσουν μεταξύ τους κοινές θέσεις, η ΔΑΣ που -λόγω των έντονων 

εσωπαραταξιακών της αντιθέσεων- παραμένει καθημερινά απούσα από τη λειτουργία 

και τις δράσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σκόπιμα και καιροσκοπικά προσπαθεί με ανακοινώσεις-

πυροτεχνήματα να μας θυμίσει την ύπαρξή της. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η παρατεινόμενη ύφεση και οι αρνητικές οικονομικές πολιτικές του 2015 συνέχισαν να 

δημιουργούν υπερχρεωμένα νοικοκυριά, φαινόμενο που έχει λάβει πια ακραίες 

διαστάσεις, απειλώντας συναδέλφους μας εργαζομένους και συνταξιούχους. 

Με πρωτοβουλία της ΔΗ.ΣΥ.Ε και του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., πραγματοποιήθηκε ήδη από τις 

16/10/2015, συνάντηση όλων των Συλλόγων, εργαζομένων και συνταξιούχων, που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της Εθνικής, με στόχο να προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να 

αντιμετωπίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα κοινά προβλήματα, με 

πρώτο αυτό των δανείων των συναδέλφων. 

Το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η συγκρότηση κοινής Ομάδας Έργου 

Συλλόγων και Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας (Πράξη Διοικήσεως 28/22.1.2016) με θέμα: 

Σύσταση Ομάδας Έργου για την Εισήγηση Μέτρων Διευκόλυνσης της Ομαλής 

Εξυπηρέτησης Δανείων της Τράπεζας προς το Προσωπικό της  (Εν Ενεργεία και 

Συνταξιούχους). 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν συναντήσεις εργασίας των Συλλόγων για τα δάνεια όπου 

συζητήθηκαν και αναλύθηκαν όλες οι πιθανές λύσεις για την αντιμετώπισή τους, που 

κατέληξαν σε προτάσεις για την αφετηρία των εργασιών της κοινής Ομάδας Έργου 

Συλλόγων – Διοίκησης. 

Μέρος αυτών των προτάσεων αντέγραψε πριν από λίγες ημέρες σε ανακοίνωσή της η 

ΔΑΣ, προσβάλλοντας, έτσι, το πνεύμα της απαιτούμενης σοβαρότητας και 

υπευθυνότητας αυτής της κοινής προσπάθειας και της συλλογικότητας που επιχειρούμε 

με κάθε τρόπο να οικοδομήσουμε στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Αφήνουμε στην κρίση σας τις συγκεκριμένες πρακτικές και επιλογές της ΔΑΣ και 

συνεχίζουμε με σοβαρότητα, σχέδιο και συνέπεια τις προσπάθειες αντιμετώπισης των 

προβλημάτων μας. 

Η Επιτροπή ήδη εξετάζει τα χρέη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αναλύοντάς τα με 

βάση τις κατηγορίες πίστωσης (στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, κλπ), το 

πλήθος των δανειακών συμβάσεων που αντιστοιχεί σε κάθε υπερχρεωμένο οφειλέτη, 

την κατανομή του χρέους ανά κατηγορία πίστωσης και ανά εισοδηματικό κλιμάκιο. 

Διερευνά τα χαρακτηριστικά τους, όπως το εισόδημα, την περιουσία, την οικογενειακή 



 

4 

κατάσταση, την ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων, την κατανομή του ετήσιου 

διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, ώστε να ληφθούν υπόψη οι «εύλογες δαπάνες 

διαβίωσης», όπως ορίζονται από το Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ν. 

4224/2013). Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς αποκλεισμούς, όλες τις κατηγορίες 

των δανείων, καθυστερούμενων, μη εξυπηρετούμενων, ρυθμισμένων, 

επαναρρυθμισμένων, ενήμερων κλπ, ώστε να υπάρξουν λύσεις, χωρίς να καταρρεύσει το 

επίπεδο διαβίωσης των οφειλετών. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η κρισιμότητα των στιγμών δεν αφήνει περιθώρια για άλλους πειραματισμούς. 

Σας καλούμε να γυρίσετε την πλάτη στον μικροπαραταξιακό καιροσκοπισμό και στον 

τυχοδιωκτισμό μιας συνδικαλιστικής παράταξης που βυθίζεται στις εσωτερικές της 

αντιφάσεις, αυτογελοιοποιείται και αυτοδιαλύεται, αδυνατώντας να πάρει καθαρή θέση 

μεταξύ των συμφερόντων των εργαζομένων και των κυβερνητικών-μνημονιακών 

πεπραγμένων. 

Ως ΔΗ.ΣΥ.Ε. εργαζόμαστε με υπευθυνότητα, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε χρόνια τώρα, 

αποσκοπώντας στο βέλτιστο αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα. 

Σας καλούμε με την ενεργή συμμετοχή και στήριξη στην παράταξή μας, την οποία 

διαχρονικά περιβάλλετε με την εμπιστοσύνη σας, να ενισχύσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τη δύναμη 

που έχουμε ως εργαζόμενοι για αποτελεσματικές συλλογικές παρεμβάσεις προς όφελος 

της εργασίας, της ζωής και των δικαιωμάτων μας. 

 

 

 


