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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ 

Συνάδελφοι,  
 Τα πρώτα δείγματα αυθαίρετων συμπεριφορών από πλευράς των 
αρμοδίων της Διοίκησης με πρόσχημα την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
δημιούργησε η πρόσφατη εθελουσία έξοδος, είναι πλέον ορατά. Συγκεκριμένα : 

 Η εθελουσία δημιούργησε πολλά κενά στο στελεχιακό δυναμικό της 
Τράπεζας. Αυτά τα κενά ετοιμάζονται να τα καλύψουν με διαδικασίες express 
που εκ των πραγμάτων θα είναι σε βάρος της διαφάνειας, της 
αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Αποκορύφωμα των ενεργειών τους  
είναι όπως πληροφορούμεθα η πρόθεσή τους να καταργήσουν  την 18μηνη 
παραμονή στο κλιμάκιο ως  προϋπόθεση αναβάθμισης των συναδέλφων.  

 Διευθυντής Διεύθυνσης Δικτύου (επικαλούμενος τα κενά που προέκυψαν 
από την εθελουσία) τοποθέτησε σε θέση προϊσταμένου Υπηρεσίας Διοίκησης (7ο 
κλιμάκιο) συνάδελφο η οποία έχει το βαθμό του Λογιστή Β΄. Ως γνωστό όμως  
με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, προϋπόθεση για τοποθέτηση σε θέση 
προϊσταμένου Υπηρεσίας στη Διοίκηση είναι η κατοχή  τουλάχιστον του βαθμού 
του Λογιστή Α. Αναρωτιόμαστε  δεν υπήρχαν άξιοι συνάδελφοι σ΄ όλη την 
Διεύθυνση Δικτύου που θα μπορούσαν να καταλάβουν τη θέση και οι οποίοι να 
κατέχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ; 

Οι ανωτέρω εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
ότι θα επιδιωχθεί με άλλοθι  την εθελουσία να ανατραπούν στην πράξη θεσμοί 
και αποφάσεις που κατοχυρώνουν στοιχειώδεις προϋποθέσεις 
αντικειμενικότητας, διαφάνειας και αξιοκρατίας  στην Ε.Τ.Ε.. 

Ταυτόχρονα αποδεικνύουν δυστυχώς ότι οι δεσμεύσεις του Διοικητή  της 
Ε.Τ.Ε. (στην χθεσινή του  συνάντηση με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) ότι θα εφαρμοσθούν οι 
αποφάσεις και ότι θα σεβαστεί τους υπάρχοντες θεσμούς στην κάλυψη των 
κενών, αποδεικνύονται «κενό γράμμα». 

Άραγε ποιος κοροϊδεύει ποιόν;  
Συνάδελφοι,  

Τα γεγονότα αναδεικνύουν την ανάγκη να αγωνιστούμε για να 
περιφρουρηθεί ότι κατακτήσαμε με πολύ κόπο και προσπάθειες για πολλά 
χρόνια. 

Δηλώνουμε κατηγορηματικά προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα 
παρεμβαίνει καθημερινά με όλες τις δυνάμεις, προκειμένου να διατηρηθούν 
στην Εθνική οι δημοκρατικές εργασιακές σχέσεις και το ισχύον εργασιακό 
πλαίσιο και να αποφευχθούν σχεδιασμοί και σκοπιμότητες (προφανείς ή όχι ) 
από όπου κι αν προέρχονται.  

 
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
                   Σταύρος Κούκος  Ανέστης Πίσχινας 


