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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε με το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε ο ΣΥΕΤΕ στον Διοικητή κο Καρατζά 
προκειμένου να συζητήσει μαζί του τα σοβαρά θέματα της λειτουργίας και της προοπτικής της Τράπεζας και 
των εργαζομένων σ’ αυτήν. 
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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 010453                    Αθήνα, 1.10.2001 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΑΤΖΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΤΕ 

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α 

Κύριε Διοικητά, 

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να 
συζητήσει ορισμένα θέματα τα οποία θεωρεί πολύ κρίσιμα για την λειτουργία και την προοπτική της Τράπεζας. 

Συγκεκριμένα : 

Α.- ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Είναι πλέον κοινή η παραδοχή, ότι η κατάσταση στο δίκτυο είναι πολύ άσχημη. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε 
μια περίοδο που υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη και τα οποία είναι καθοριστικά για την πορεία της Τράπεζας 
(αναδιοργάνωση δικτύου, IRIS, ΣΥΔΙΠΕΛ, κλπ). Ταυτόχρονα ξεκίνησε η διαδικασία εισαγωγής του Ευρώ, η 
οποία θα κορυφωθεί τους επόμενους μήνες και το δίκτυο θα κληθεί να αναλάβει το σημαντικότερο μέρος της 
μεγάλης αυτής προσπάθειας. 

Η έλλειψη προσωπικού, οι αδυναμίες στην οργανωτική του δομή , η απουσία ουσιαστικών κινήτρων καθώς 
επίσης και ο τρόπος της υπηρεσιακής εξέλιξης των στελεχών του είναι ορισμένες από τις αιτίες που 
μεγεθύνουν το πρόβλημα του δικτύου της ΕΤΕ. 

Β.- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Τα στελέχη του δικτύου μοχθούν καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα 
τεράστια προβλήματα. Η προσπάθεια τους αυτή δείχνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην αναγνωρίζεται από 
τη Διοίκηση. 

Η διαπίστωση του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ απορρέει από το γεγονός του καταλογισμού ευθυνών σε στελέχη του 
Δικτύου- με αποτέλεσμα να τίθενται στη διάθεση ή να τους περικόπτεται το bonus - χωρίς να στοιχειοθετείται 
πειθαρχική διαδικασία σε βάρος τους και αγνοώντας τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που είναι κατοχυρωμένες 
στην ΕΤΕ. 

Γ.- " ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ" ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Παρά την προσωπική σας διαβεβαίωση (συνάντηση με ΣΥΕΤΕ στις 11.12.2000) ότι το εν λόγω προσωπικό θα 
χρησιμοποιείτο για να αντιμετωπίσει αποκλειστικά και μόνο ειδικές ανάγκες της Τράπεζας που προκύπτουν από 
συγκεκριμένα προγράμματα χωρίς να υποκαθιστά το προσωπικό της ΕΤΕ, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι 
εντελώς διαφορετική. 

Η κατάσταση σε μερικές Διευθύνσεις έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η απασχόλησή τους είναι 
μακροχρόνια και μάλιστα σε θέσεις που πρέπει να καλύπτουν υπάλληλοι της ΕΤΕ. 



Είναι εμφανές ότι με παρόμοιες ενέργειες θίγονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων 
στην ΕΤΕ. 

Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ θεωρεί ότι οι υπαρκτές ανάγκες σε προσωπικό αντιμετωπίζονται με σωστό προγραμματισμό, 
με αξιόπιστη καταγραφή και με την πραγματοποίηση προσλήψεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. 

Κύριε Διοικητά, 

Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ, στη συνάντηση μαζί σας, θα αναπτύξει αναλυτικά τα παραπάνω θέματα και με ανάλογες 
προτάσεις προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της Τράπεζας, στην πραγματική στήριξη του 
εκσυγχρονισμού της και στη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της ΕΤΕ. 
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Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τα αποτελέσματα της συνάντησης. 

Για το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ  

 


