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Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ 

 

Προς τους Υπουργούς: 

-Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.Ι.Δραγασάκη 
-Οικονομικών, κ.Ε.Τσακαλώτο 
-Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Αλληλεγγύης,κα. Ε.Αχτσιόγλου 

Θέμα: « Πρώην Στέλεχος της ΕΤΕ και του  Σύριζα έλαβε την αποζημίωση της εθελούσιας, αποχώρησε και 
επαναπροσλήφθηκε στον Όμιλο ως αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια. Εφαρμόστηκαν οι όροι της 
εθελουσίας;» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Στη σχετική  εγκύκλιο  που δημοσιεύτηκε στις 19/12/2013 με τίτλο “ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”  αναλύονται οι προϋποθέσεις ένταξης των υπαλλήλων της ΕΤΕ και περιγράφονται οι όροι: 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (ΕΤΕ) με την υπ΄αριθ. 28913 απόφασή του  ενέκρινε την παροχή κινήτρων 
εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού, με σκοπό την οικειοθελή αποχώρηση του από την υπηρεσία της 
Τράπεζας με την συγκατάθεση της και με βάση τα παρακάτω επιμέρους προγράμματα. 
Στην ενότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ_ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ (σελ 6), άρθρο 15 (σελ 9) 
Αναφέρει ρητά ότι  :                                                                                                                                                               
Οι συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης δεν θα δύναται να 
επαναπροσληφθούν στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, σε αντίθετη δε περίπτωση θα πρέπει ο δικαιούχος να 
επιστρέψει της παροχές του προγράμματος στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους 
αυτασφάλισης στο ΙΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς ). 
Στην ως άνω εθελούσια διαδικασία αποχώρησης προσωπικού εντάχθηκε και εν τέλει αποχώρησε από την ΕΤΕ 
υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΤΕ και υποψήφια για τον σύλλογο εργαζομένων της εθνικής τράπεζας με το 
ψηφοδέλτιο που στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ.                                                                                                                          Το 2015 
τοποθετήθηκε από την Κυβέρνηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της   Εθνικής Τράπεζας ως εκπρόσωπος του 
Ελληνικού δημοσίου.   
 Όμως το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εθνικής Ασφαλιστικής στην υπ αριθμόν 2208/9.9.2016 συνεδρίαση του την 
προσλαμβάνει και την  τοποθετεί ως αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της εταιρίας και τις ορίζει της 
υπηρεσιακές ενότητες που υπάγονται στην ίδια με έναρξη της απόφασης 9.9.2016. 
Σε on line οικονομική ιστοσελίδα στο internet με την ονομασία BANKING NEWS και με τίτλο “ΣΥΝΟΛΙΚΑ 19 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” με 
ημερομηνία 3/5/2018 23:53 
Στο ερώτημα 11 : Αναφέρεται στο εν λόγω υψηλόβαθμο στέλεχος  και στο εάν επέστρεψε στην Τράπεζα τα 
χρήματα της εθελούσιας αποχώρησης. 
Κύριε Υπουργοί, 

 
Επειδή ο κρατικός προϋπολογισμός έχει στηρίξει τις τράπεζες μέσω των κεφαλοποιήσεων  και ο ελληνικός λαός 
κινδυνεύει να χάνει και να εγκαταλείπει καθημερινά τα σπίτια του καθώς οι πλειστηριασμοί πυκνώνουν ολοένα 
και περισσότερο για ποσά των  500-1.000 € από τις Τράπεζες δεν μπορεί να συνυπάρχουν  φαινόμενα  στελεχών 
που αμείβονται με αρκετές χιλιάδες ευρώ τον μήνα και να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους 
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νόμους, εγκυκλίους και διαδικασίες όταν ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης από το υστέρημά του ΔΙΕΣΩΣΕ τις 
Ελληνικές τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.   
Επειδή δεν δώσατε, καμία απάντηση ως οφείλατε, στην υπ’αριθμ. 6401/31.05.18 ερώτηση μας 

 

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί: 

1.Στην πρόσληψη της  προαναφερόμενης από την Εθνική Ασφαλιστική (μοναδικός μέτοχος η Εθνική τράπεζα 
100%) εφαρμόστηκε το άρθρο 15 (σελ 9) της υπηρεσιακής εγκυκλίου της ΕΤΕ με θέμα: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ όπου αναφέρει ρητώς ότι σε περίπτωση επαναπρόσληψης στον όμιλο θα 
επιστραφούν τα χρήματα της εθελούσιας αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αυτασφάλισης 
στο ΙΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς; 

2.Σε περίπτωση που δεν έχει επιστραφεί –κατατεθεί το χρηματικό ποσό στην ΕΤΕ ,ποιος αναλαμβάνει το κόστος 
ζημιάς της Τράπεζας, το οποίο υπολογίζεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ! 

3. Η αρμόδια  Διεύθυνση Επιθεώρησης  της Τράπεζας έχει προχωρήσει σε έλεγχο και αποδώσει ευθύνες σε 
όσους αυτούς αναλογούν για την ζημιά που έχει υποστεί η Εθνική Τράπεζα; 

Και παρακαλώ για την ενημέρωση της Βουλής 

Σε περίπτωση που έχει επιστραφεί  το αναλογούν χρηματικό ποσό, να προσκομισθούν τα αποδεικτικά 

έγγραφα-παραστατικά, όπως ορίζει η νόμιμη διαδικασία, αλλά  και η εγκύκλιος της ΕΤΕ (π.χ τραπεζικός 

λογαριασμός ΕΤΕ, σφραγίδα ταμεία, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης ) και ότι άλλο απαιτείται σε 

παρόμοιες περιπτώσεις. 

 

         Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

 

               Βασίλης Κεγκέρογλου 

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 

 

Αρβανιτίδης Γιώργος 

 

Ιλχάν Αχμέτ 

 

Καρράς Γεώργιος-Δημήτριος 

 

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος 

 

Τζελέπης Μιχαήλ 

 


