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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Τη Δευτέρα 30.3.2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του 

ΣΥΕΤΕ με την Πρόεδρο της Ε.Τ.Ε. κ. Λ. Κατσέλη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 

Λ. Φραγκιαδάκη, οι οποίοι διατύπωσαν  τις θέσεις τους για την Εθνική Τράπεζα και 

το σημαίνοντα ρόλο των εργαζομένων, τους οποίους θεωρούν βασικό παράγοντα 

για την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας. 

   

Το Προεδρείο του ΣΥΕΤΕ ανέλυσε τις θέσεις του Συλλόγου για την: 

 

1. Πορεία της Τράπεζας (ανάπτυξη προς αμοιβαίο όφελος των εργαζομένων- 

μετόχων-κοινωνίας). 

2. Αποκατάσταση της ομαλότητας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και 

διασφάλιση των κλαδικών και επιχειρησιακών ΣΣΕ με αποκατάσταση των 

απωλειών. 

3. Τήρηση των διατάξεων του κανονισμού εργασίας (ωράριο, άδειες υπερωρίες, 

προαγωγές, μετατάξεις κ.λ.π)   

4. Καταγραφή των ελλείψεων προσωπικού στο δίκτυο και τις μονάδες, και 

κάλυψή τους με δημόσιο διαγωνισμό σε Αττική, Θεσσαλονίκη κι όπου αλλού 

υπάρχει ανάγκη. 

5. Κατάργηση του αδιαφανούς και πελατειακού συστήματος των συμβούλων-

συνεργατών, το οποίο συντηρείται σε βάρος έμπειρων και ικανών στελεχών της 

Ε.Τ.Ε. και ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων.  

6. Επανεξέταση του Πελατοκεντρικού Συστήματος. 

7. Ανάγκη νέων ρυθμίσεων για τα δάνεια των συναδέλφων και αντιμετώπιση των 

μετοχοδανείων των εργαζομένων στην τ. Probank.  

8. Κατοχύρωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 

9. Κάλυψη από την ΕΤΕ των αναδρομικών μειώσεων του εφάπαξ για τους 572 

συναδέλφους συνταξιούχους.  

 



 

 

10. Αναγκαία στήριξη του ΤΥΠΕΤ, που έχει επηρεαστεί από τις «εθελούσιες» και 

από τις περικοπές μισθών και συντάξεων.  

11. Ανάγκη για νέο πλαίσιο ανάθεσης έργων σε τρίτους (outsourcing), που 

δημιουργεί  ζητήματα αξιοπιστίας, διαφάνειας και εξαρτήσεων από εταιρείες.  

12. Συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ σε όλες τις Επιτροπές, με στόχο να διασφαλιστεί η      

διαφάνεια, η αξιοκρατία και η λογοδοσία. 

13. Άμεση έναρξη ένταξης στους οικείους κανονισμούς των εξειδικευμένων 

Διευθύνσεων για τους εργαζόμενους της τ. Probank – FBB αλλά  και τους 

προερχόμενους από την ΕΤΕ. 

 

Συνάδελφοι, 

Η Διοίκηση δεσμεύτηκε να εξετάσει προσεκτικά τις θέσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και 

δήλωσε ότι πρόθεσή της είναι να υπάρχει σταθερή  διαβούλευση με τον Σύλλογο 

για την επίλυση των ανοικτών ζητημάτων.  

Ο ΣΥΕΤΕ τόνισε την πίστη του στον διαρκή και ουσιαστικό διάλογο 

για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ΕΤΕ και στους εργαζόμενους, 

γεγονός που καθίσταται ακόμη πιο αναγκαίο εξαιτίας της δύσκολης 

οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας. 

 
 

 

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

 

 
 

 


