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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69     ΑΘΗΝΑ, 23.9.2016 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επιμένοντας στον ουσιαστικό διάλογο με τη 

Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν 

από την εθελούσια έξοδο, επεδίωξε και συναντήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου με 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Τ.Ε. 

Στη χθεσινή συνάντηση ο κος Φραγκιαδάκης: 

Ενημέρωσε τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ότι η εθελούσια έξοδος θα αποτελέσει σήμερα θέμα 

συζήτησης στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διοικητικού Συμβουλίου, και 

έπειτα θα εισαχθεί σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Αμέσως μετά το 

Δ.Σ., θα δοθεί προς έγκριση στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ελπίζοντας 

πως η παραπάνω διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο, ώστε οι 

συνάδελφοι να έχουν αρκετό χρόνο (το Νοέμβριο) για να μπορέσουν να 

διαμορφώσουν έγκαιρα ολοκληρωμένη εικόνα.  

Επαναλάβαμε την πάγια αντίθεσή μας στη στρατηγική συρρίκνωσης της Εθνικής 

Τράπεζας και υπογραμμίσαμε ότι δε θα ανεχθούμε πρακτικές αυθαιρεσίας και 

εκβιαστικές λογικές. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου πρέπει να 

αποτελεί προϊόν ατομικής επιλογής και όχι πίεσης και οι συνάδελφοι να πάρουν την 

οριστική τους απόφαση σε συνθήκες αξιοπρέπειας και διαφάνειας, χωρίς τις 

απαράδεκτες καταστάσεις της προηγούμενης εθελούσιας. 

Ο κος Φραγκιαδάκης δεσμεύτηκε να εξετάσει προσεκτικά τις θέσεις του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και δήλωσε ότι πρόθεσή του είναι να υπάρχει σταθερή διαβούλευση με τον 

Σύλλογο για την επίλυση των ανοικτών ζητημάτων. Συμφώνησε να αντιμετωπισθούν 

τα κρίσιμα προβλήματα των Ασφαλιστικών μας Ταμείων, τα οποία θα προκύψουν από 

την εθελούσια έξοδο, για την αποτελεσματική διευθέτηση των οποίων θα υπάρξει 

συνεργασία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Διοίκηση την επόμενη εβδομάδα. 
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Για τη διοικητική αναδιοργάνωση και τη μείωση των διευθύνσεων, η οποία βρίσκεται 

σε εξέλιξη, επιφυλάχτηκε να ενημερώσει σε επόμενη συνάντηση καθώς το νέο 

οργανόγραμμα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απαίτησε να ενημερωθεί για την πορεία ολοκλήρωσης του νέου 

οργανογράμματος, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν και να διασφαλιστούν τα εργασιακά 

και μισθολογικά δικαιώματα των συναδέλφων καθώς και να αποφευχθούν αρνητικές 

μεταβολές σε αρμοδιότητες και υπηρεσιακά καθήκοντα.   

Το Προεδρείο εξέφρασε ιδιαίτερα τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση 

έγκρισης από τη Διοίκηση του Ενιαίου Κανονισμού Εξειδικευμένων Διευθύνσεων, ο 

οποίος διαμορφώθηκε στην Επιτροπή Στήριξης από τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από 

πολύμηνη διαβούλευση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης. 

 Ο κος Φραγκιαδάκης δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του 

Κανονισμού μετά από συζήτηση σε μια ακόμη συνεδρίαση της Επιτροπής Στήριξης. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρακολουθεί στενά τις κρίσιμες εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα 

και παρεμβαίνει θεσμικά για την αποτελεσματική διασφάλιση των 

δικαιωμάτων μας. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και οι εργαζόμενοι στην Εθνική συνεχίζουμε με ενότητα και 

αλληλεγγύη την καθημερινή προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα με όλες μας τις 

δυνάμεις. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

             Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


