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ΜΑΖΙΚΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 

 
Συνάδελφοι, 
 Ο ΣΥΕΤΕ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από το 2005 και μετά 
αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει συνδικαλιστικά και νομικά, προσπαθεί 
να προστατεύσει τα υπηρεσιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην ΕΤΕ 
από την μαζική παρουσία των ειδικών συνεργατών και συμβούλων που έχουν 
προσληφθεί από την αγορά. 
 Η χθεσινή πράξη της Διοίκησης που τοποθετεί στην Διεύθυνση 
Προσωπικού, μια ιδιαίτερα συμβολική Διεύθυνση, ως τομεάρχη ειδικό 
συνεργάτη προκαλεί απογοήτευση, οργή και αγανάκτηση στους 
εργαζόμενους της ΕΤΕ, γιατί βλέπουν να παραγκωνίζονται και να 
ψαλιδίζονται οι ελπίδες και οι προσδοκίες τους για ομαλή βαθμολογική και 
υπηρεσιακή εξέλιξη στην Τράπεζα.  
 Δεν είναι δυνατόν και η σημερινή Διοίκηση να ακολουθεί μια πολιτική 
στελέχωσης κρίσιμων Διευθύνσεων της ΕΤΕ από ειδικούς συνεργάτες 
αποκλείοντας άξια και ικανά στελέχη της ΕΤΕ. 
 Αλήθεια πως θα δικαιολογηθεί ο κ. Ταμβακάκης σε εκατοντάδες 
συναδέλφους που είχαν την «ατυχία» να περάσουν στην τράπεζα με δημόσιο 
διαγωνισμό και βλέπουν συμφοιτητές τους οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως 
σύμβουλοι, μέσω πελατειακών σχέσεων, να τοποθετούνται ταχύτατα σε 
ανώτατες θέσεις στην τράπεζα με παχυλούς μισθούς; Η πρακτική των 
πελατειακών σχέσεων θα πρέπει να εξαληφθεί γιατί είναι μία από τις βασικές 
αιτίες που η χώρα μας έχει οδηγηθεί στην σημερινή κατάσταση. 
 Το προεδρείο του ΣΥΕΤΕ προέβει άμεσα σε διάβημα 
διαμαρτυρίας προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ταμβακάκη 
εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του για την συγκεκριμένη 
πράξη ζητώντας την απόσυρσή της. Αίτημα που δυστυχώς αρνήθηκε 
να ικανοποιήσει, επικαλούμενος το Διευθυντικό του δικαίωμα.  

 Διευθυντικό δικαίωμα που δεν το αμφισβητούμε αλλά ζητάμε 
να μην το χρησιμοποιεί παραβιάζοντας τον ισχύοντα Κανονισμό 
Εργασίας. 
 Ο ΣΥΕΤΕ δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει στο διάβημα προκειμένου να 
ακυρώσει την παράτυπη και παράνομη ενέργεια της Διοίκησης. 
 

 
 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                               
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 

 


