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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 
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Συνάδελφοι,
Εν μέσω χρηματιστηριακής κρίσης, που δημιούργησε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της 

απορρύθμισης και η αλαζονεία των managers, ο κ. Αράπογλου προκαλεί και πάλι τους 
εργαζόμενους, τα στελέχη και τους μετόχους της Τράπεζας.

Προχωρεί στην πρόσληψη ενός στελέχους από την Eurobank με υπέρογκη αμοιβή, 
όπως λένε οι πληροφορίες, και τον τοποθετεί σε θέση βοηθού Γενικού Διευθυντή, διο-
γκώνοντας επί πλέον την ηγετική πυραμίδα, αυξάνει τα κόστη της Διοίκησης και αγνοεί 
τα στελέχη της.

Η πρόκληση είναι τεράστια και συνεχιζόμενη.
Ο κ. Αράπογλου προσπαθεί να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία και την κουλτούρα της 

Εθνικής Τράπεζας συνεχίζοντας να προσλαμβάνει στελέχη από την Eurobank και θέλο-
ντας να την μετατρέψει σε κακέκτυπο αντίγραφό της.

Συνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζητά από τον κ. Αράπογλου:
v  να σταματήσει άμεσα αυτήν την πολιτική αξιοποιώντας τα στελέχη της τράπε-

ζας που με τη δουλειά τους, τις αποδεδειγμένες ικανότητές τους, το ήθος τους 
και την συμπεριφορά τους την έφτασαν σε ένα επίπεδο που ο ίδιος καμάρωνε 
όταν ανέλαβε Διοικητής στην Ε.Τ.Ε.

v  να σταματήσει να προσλαμβάνει “στελέχη“ που δεν χρειάζονται στην ΕΤΕ από 
την αγορά και αντί αυτού να προχωρήσει σε δημόσιο διαγωνισμό για την πρό-
σληψη νέων συναδέλφων που έχει ανάγκη η τράπεζα.

v  να ακυρώσει την πρόσληψη του νέου Γενικού Διευθυντή και να αρχίσει διάλογο 
με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για όλα τα προβλήματα που απασχολούν την Τράπεζα και τους 
εργαζόμενους.

Συνάδελφοι, 
Η Γενική Συνέλευση δεν έδωσε σε κανέναν λευκή επιταγή για να διοικεί «ελέω Θεού», 

αλλά να διοικεί σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τις σύγχρονες αρχές του management.
O καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες των επιλογών του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος


