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Κύριο 
Θωμόπουλο Παναγιώτη 
Πρόεδρο Δ.Σ. 
Εθνικής Τράπεζας 
 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων να εκπροσωπούνται με δύο μέλη στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, η θέση μας αποτυπώνεται στην από 19-7-2016 

εξώδικη δήλωση πρόσκλησή μας προς εσάς και το Τ.Χ.Σ. και στην από 19-7-2016 

Γνωμοδότηση του Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, 

Ξενοφώντα Ι. Κοντιάδη. 
 

Προς άρση του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί και προκειμένου να διευκολυνθεί η 

λειτουργία της Τράπεζας και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των 

εργαζομένων, προτείνουμε: 
 

1. Η εκπροσώπηση των εργαζομένων σύμφωνα με τα παραπάνω να έχει 
θεσμική υπόσταση ως παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και 
να μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του με πλήρη δικαιώματα όπως 
αυτά των μελών και χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός του δικαιώματος ψήφου 
στις τελικές αποφάσεις. 

2. Η συμμετοχή αυτή με τους παραπάνω όρους, να κατοχυρωθεί με σχετική 
πρόβλεψη στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. 

3. Το περιεχόμενο της παραπάνω σχετικής πρόβλεψης στον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης που αφορά στην εκπροσώπηση των εργαζομένων, να τεθεί 
προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μετά τη σχετική 
απόφαση του οποίου θα ισχύει η παραίτηση του νυν εκπροσώπου μας. 
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4. Σε περίπτωση κατά την οποία αρθούν οι όροι και οι υφιστάμενες 

προϋποθέσεις - δεσμεύσεις για την εκπροσώπηση των εργαζομένων, τότε θα 
επανέλθει σε ισχύ το θεσμικό καθεστώς που ίσχυε από το έτος 1983 στην 
Εθνική Τράπεζα, για την εκπροσώπηση των εργαζομένων.  

5. Σε κάθε άλλη περίπτωση, είτε διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης είτε 
περιορισμού του δικαιώματος της εκπροσώπησης, η προβλεπόμενη κατά τα 
ανωτέρω ρύθμιση από τον Κώδικα  Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορά 
στην εκπροσώπηση των εργαζομένων, θα ισχύει ως έχει αποκλειόμενης 
οποιασδήποτε τροποποίησής της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 
στο μέλλον. 

Ελπίζουμε με βάση όλα τα παραπάνω να λήξει θετικά και οριστικά το θέμα αυτό, 

προκειμένου η Τράπεζα να συνεχίσει με τη συμμετοχή των εργαζομένων   την 

άσκηση των καθηκόντων της και τη λειτουργία της σε όφελος της οικονομίας, της 

κοινωνίας και των εργαζομένων. 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΕΤΕ 
Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ    Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΤΑΤΕ  

ΝΙΚ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ   ΑΝ. ΨΩΜΑΔΕΛΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΕΤΕ  
ΕΥΑΓ. ΔΡΟΛΙΑΣ   ΝΙΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ πρώην ETHNODATA 

Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Π. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΠΕΤΕ πρώην ΠΠ ΕΘΝΑΚ 
Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ  Δ. ΠΑΠΠΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ  
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΤΕ 
Μ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 


