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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16           ΑΘΗΝΑ, 12.6.2015 
 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 

 ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.Δ. (926) 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗ 

ΜΟΛΙΣ ΠΡΙΝ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Με μια απαράδεκτη Πράξη της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Μεσαίων 

Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης (926), κας Χαρέμη, (Πράξη Διευθυντή 

αρ. 5, 4/6/2015) ανατέθηκαν καθήκοντα εποπτείας Υποδιεύθυνσης σε συνταξιούχο 

προερχόμενη από την Alpha Bank, η οποία είχε αποχωρήσει πρόσφατα από την 

τράπεζά της με πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και είχε προσληφθεί ως ειδική 

συνεργάτιδα στην Εθνική Τράπεζα μόλις έναν μήνα πριν. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με την ανακοίνωσή του 11 / 7.5.2015 είχε καταγγείλει το 

συνεχιζόμενο όργιο αδιαφανών προσλήψεων Ειδικών Συνεργατών και Συμβούλων 

στην Εθνική Τράπεζα και από την παρούσα Διοίκηση. Μέσα σε έναν μόλις μήνα 

παρουσίας της στην Εθνική Τράπεζα, η συγκεκριμένη συνταξιούχος – ειδική 

συνεργάτιδα αναλαμβάνει τώρα την εποπτεία μιας κρίσιμης υποδιεύθυνσης, με μια 

αδιαφανή Πράξη Διευθυντή που καταστρατηγεί εμφανώς τον Κανονισμό 

Εργασίας, παρακάμπτει τη διοικητική δομή και ιεραρχία της Εθνικής 

Τράπεζας και απαξιώνει έμπειρα και ικανά στελέχη που υπηρετούν την 

Τράπεζά μας για περισσότερα από 30 χρόνια. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αντέδρασε δυναμικά σε αυτή την -έξω από κάθε λογική- τακτική. 

Πολυμελής αντιπροσωπεία του βρέθηκε χθες στο γραφείο της κ. Χαρέμη απαιτώντας 

την άμεση ανάκληση αυτής της ρουσφετολογικής ανάθεσης καθηκόντων. 

Παραδώσαμε μάλιστα στην εν λόγω Διευθύντρια, προς ενημέρωσή της, τον 

Κανονισμό Εργασίας, που στο άρθρο 9 παράγραφος 2 αναφέρει ρητά πως «οι 

τοποθετήσεις των Υποδιευθυντών Διευθύνσεων Διοικήσεως γίνονται με 
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Πράξη Διοικήσεως στα πλαίσια των οικείων Κανονισμών και της Ζώνης Α’», 

διάταξη που σαφώς όφειλε να γνωρίζει και να τηρεί. 

Αμέσως μετά, η αντιπροσωπεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάντησε τον Γενικό 

Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Φουρτούνη, και τον Γενικό Διευθυντή 

Εταιρικής Τραπεζικής, κ. Καποτόπουλο, απαιτώντας αντίστοιχα την ανάκληση της 

συγκεκριμένης ανάθεσης καθηκόντων. Ο κ. Καποτόπουλος δεσμεύθηκε ότι θα 

ανακληθεί η συγκεκριμένη Πράξη Διευθύντριας. Αναμένουμε την άμεση 

υλοποίηση της δέσμευσής του. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

 Το αδιαφανές και πελατειακό σύστημα προσλήψεων, τοποθετήσεων και 

ανάθεσης καθηκόντων σε συμβούλους – ειδικούς συνεργάτες όχι μόνο δε σταματά, 

αλλά επεκτείνεται με την παρούσα Διοίκηση, παρά την αντίθετη προεκλογική 

κυβερνητική ρητορεία. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα παρεμβαίνει δυναμικά όπου χρειάζεται, 

εκπροσωπώντας τα δικαιώματα των εργαζομένων της Εθνικής και 

μεταφέροντας τη δίκαιη οργή και απογοήτευσή τους, όταν τόσο 

αναξιοκρατικά και αδιαφανώς παραβιάζονται οι κανόνες βάσει των οποίων 

εργάζονται. 

Καλούμε για μία ακόμη φορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. 

Φραγκιαδάκη, να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να βάλει φραγμό 

σε αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα που δημιουργούν σοβαρά αντικίνητρα 

στην ομαλή λειτουργία τόσο κρίσιμων για την πορεία της Τράπεζάς μας 

Διευθύνσεων. Του υπενθυμίζουμε ότι στην πρόσφατη συνάντησή μας ο 

ίδιος είχε δεσμευθεί για την απρόσκοπτη αξιοποίηση των στελεχών που 

προέρχονται από την ιεραρχία της Εθνικής Τράπεζας. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και όλοι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα είμαστε ανά 

πάσα στιγμή έτοιμοι για τη σθεναρή υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και 

την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας. 
 

 

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
        Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
Γιώργος Αρβανίτης     Θύμιος Παπαγιάννης 

 


