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Η Δηνίθεζε ζπλερίδεη λα παξαγθσλίδεη θαη λα απαμηώλεη ηθαλά θαη έκπεηξα ζηειέρε ηεο 

Ε.Τ.Ε. Τε ζηηγκή πνπ κε θίλεηξα απνρσξνύλ από ηελ ηξάπεδα ηα ζηειέρε ηεο, ε δηνίθεζε 

αιινηώλεη ηε θπζηνγλσκία ηεο Τξάπεδαο κε «θπηεπηά» αλώηαηα ζηειέρε ηεο απόιπηεο 

επηινγήο ηεο, πνπ θνζηίδνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν. Πξνζιακβάλεη από ηελ αγνξά 

ζπκβνύινπο θαη εηδηθνύο ζπλεξγάηεο ηνπο νπνίνπο, θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ 

Εξγαζίαο, ηνπνζεηεί ζε νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία ηεο Τξάπεδαο. Σπλερίδεη λα 

δεκηνπξγεί αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο, νξγήο θαη αγαλάθηεζεο ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο 

απινύο εξγαδόκελνπο ηεο Τξάπεδαο αθνύ: 

 Καηαξγείηαη θάζε έλλνηα δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο. 

 Σπληεξνύληαη νη ξνπζθεηνινγηθέο πξνζιήςεηο, ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ δνζεί δεθάδεο 

δηο από ην Δεκόζην, ηα αζθαιηζηηθά Τακεία θαη από ηνπο πξνεγνύκελνπο κεηόρνπο. 

 Μεηαηξέπνληαη ζε εξγαδόκελνπο β΄ θαηεγνξίαο παξά ηηο κεγάιεο ζπζίεο ηνπο. 

 Πεξηνξίδεηαη ε ππεξεζηαθή θαη βαζκνινγηθή ηνπο εμέιημε, κε απνηέιεζκα λα 

κεηώλνληαη δξακαηηθά νη επαγγεικαηηθέο ηνπο πξννπηηθέο, ε νηθνλνκηθή ηνπο 

αλαβάζκηζε θαη ε ζπληαμηνδνηηθή ηνπο πξννπηηθή. 

 Δεκηνπξγνύληαη εμσζεζκηθέο νκάδεο ζπκθεξόλησλ. 

Μπξνζηά ζηελ άκεζα επηθείκελε δηαδηθαζία βίαηεο παξαγσγηθήο αλαδηάξζξσζεο ηεο 

ρώξαο κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ, όπνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ηίζεληαη ζνβαξά 

θνηλσληθά δεηήκαηα απώιεηαο απαζρόιεζεο θαη καδηθήο εμαθάληζεο επηρεηξήζεσλ ζε 

ζεκαληηθνύο θιάδνπο, ε Δηνίθεζε  απηνζρεδηάδεη κε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο!!! θαη ε 

Κπβέξλεζε πεξηνξίδεηαη ζηνλ ξόιν ηνπ απινύ παξαηεξεηή. Οη εηζαγόκελνη ειάρηζηα 

πείζνπλ γηα ηελ επαηζζεζία θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηεξαηόηεηεο 

θαη ηνλ ξόιν ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

Νη αιιαγές ζηο οργαλόγρακκα δε γίλοληαη βάζεη ηωλ πραγκαηηθώλ αλαγθώλ ηες 

Ρράπεδας αιιά γηα λα ζηερητζούλ ζσγθεθρηκέλες επηιογές προζώπωλ. 



Η ζπλερήο απαμίσζε ηνπ εηαηξηθνύ δπλακηθνύ, έλαληη ησλ «δήζελ εηδηθώλ από ηελ 

αγνξά» θαη ησλ «αλαζέζεσλ ζε ηξίηνπο», ε δνγκαηηθή απνγύκλσζε από έκπεηξν 

δπλακηθό θαη ζηειέρε, βάζεη ηεο εκκνλήο λα «απαιιαγνύκε από ηνπο παιηνύο», ρσξίο λα 

εμεηάδεηαη ηη απνθέξνπλ ή ηη κπνξνύλ λα απνθέξνπλ ζην κέιινλ, μεθάζαξα 

αληηζηξαηεύεηαη ηνπο ζηόρνπο αλαζύληαμεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ εγεηηθνύ ξόινπ ηεο 

Ε.Τ.Ε. θαη ηνπ Οκίινπ. Με ηέηνηεο πξαθηηθέο ε Ε.Τ.Ε. θηλδπλεύεη λα απνμελσζεί από ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ηηο αλάγθεο ηεο. 

Η επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ  ζηόρσλ ηεο Ε.Τ.Ε. ζηα πεδία ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ δαλείσλ, αιιά θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αλαπηπμηαθνύ θαη ηνπ 

εγεηηθνύ ηεο ξόινπ ζηνλ θιάδν, θαηά ην θξίζηκν πξνζερέο δηάζηεκα, πξνϋπνζέηνπλ 

ζπλζήθεο ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ, εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, νκαιόηεηαο, πξννπηηθήο θαη  ζπλερνύο 

επέλδπζεο ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο.  

Πξνϋπνζέηνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ηεο κέρξη ζήκεξα θήκεο ηεο. 

Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε αμηνπνίεζε ησλ ζηειερώλ πνπ πξνέξρνληαη από ην 

κεραληζκό ηεο Τξάπεδαο γηαηί κέζα από ηελ πνιπεηή ππεξεζηαθή ηνπο παξνπζία θαη 

ζπλερή αμηνιόγεζε, έρνπλ απνδείμεη όηη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν 

δπλαηό ηξόπν ζηηο δύζθνιεο απαηηήζεηο ηεο Τξάπεδαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζηηο λέεο 

πξνθιήζεηο. 
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