
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    76                    ΑΘΗΝΑ, 11.6.2008 
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Συνάδελφοι, 
 

Η Διοίκηση, μέσω του προπαγανδιστικού Δικτύου που έχει κτίσει, προσπαθεί να 
δικαιολογήσει την απαράδεκτη στάση που κράτησε στη συγκέντρωση στελεχών στη Βόρεια 
Ελλάδα. 

Ο ΣΥΕΤΕ, πιστός στην επιλογή του να αγωνιστεί μέχρις ότου ο Διοικητής της ΕΤΕ 
σεβαστεί το  Σύνταγμα, τους νόμους, το εθιμικό δίκαιο και προσέλθει στο διάλογο με την ΟΤΟΕ 
για την υπογραφή της Κλαδικής Σύμβασης του 2008, αποφάσισε να διαδηλώσει έξω από το 
ξενοδοχείο HYATT, όπου ο Διοικητής είχε προγραμματίσει συνάντηση στελεχών της Β. Ελλάδος 
και της Θεσσαλίας (και όχι οι υφιστάμενοί του με προσκεκλημένο τον ίδιο!!). 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΕΤΕ ζήτησε από τα αρμόδια στελέχη της Διοίκησης να 
τοποθετηθεί στην έναρξη της εκδήλωσης και αφού απευθύνει ορισμένα ερωτήματα στο 
Διοικητή, να αποχωρήσει (κλαδική σύμβαση, διανομή bonus, στοχοθεσία, προσλήψεις). 

Το αίτημα έγινε δεκτό, αλλά με την προσέλευσή του στην αίθουσα, διαπίστωσε ότι ο 
Διοικητής αρνιόταν να παραβρεθεί στην εκδήλωση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου 
του ΣΥΕΤΕ, παραμένοντας στο δωμάτιο του. 
 Με την ενέργεια του αυτή, ο Διοικητής προσπάθησε   να απαξιώσει το θεσμό του 
Προέδρου του ΣΥΕΤΕ, που αντιπροσωπεύει το σύνολο των εργαζομένων της ΕΤΕ και 
αποκάλυψε τις πραγματικές προθέσεις του. 
 Δεν επιζητά διάλογο με τον ΣΥΕΤΕ, όπως υποκριτικά αναφέρει στο μήνυμα που έστειλε 
σ΄όλους τους εργαζόμενους την περασμένη Παρασκευή. 
  Θέλει να εφαρμόσει την πολιτική του «αποφασίζω και διατάζω» και αποσιωπά σκόπιμα 
ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα του ΣΥΕΤΕ όπως: 

• Διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ασφαλιστικού των εργαζομένων στην ΕΤΕ. 
• Διαπραγματεύσεις για τον τρόπο διανομής του bonus και των stock options. 
• Διαπραγματεύσεις για την πρόσληψη νέων συναδέλφων, την αξιοποίηση των 
στελεχών της ΕΤΕ και την ουσιαστική ενίσχυση του ΤΥΠΕΤ. 

 
Συνάδελφοι, 
  

Δε δικαιούνται να μιλούν για την ιστορία του ΣΥΕΤΕ αυτοί, που ενώ είναι περαστικοί από 
την τράπεζα, εκμεταλλευόμενοι πολιτικές και περιστασιακές γνωριμίες, καρπώνονται  τεράστια 
ποσά με τη μέθοδο των  bonus  και των stock options και μπλοκάρουν την υπηρεσιακή και 
βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών της τράπεζας με την πρόσληψη, ως στελεχών, φίλων τους 
από το οικογενειακό και τέως υπηρεσιακό περιβάλλον τους με απίστευτα υψηλές αμοιβές.  
  

Ο ΣΥΕΤΕ θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. 
 

 
         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώργος Γιαννακόπουλος        Γιώργος Μότσιος  

 

 


