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ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ !
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στην

Εθνική

Τράπεζα,

μέσα

από

την

ενότητα

των

εργαζομένων,

τη

συλλογικότητα και τις διαρκείς παρεμβάσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., έχουμε κατορθώσει να
θεσπίσουμε θεσμούς που κατοχυρώνουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη
δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες.
Ο Κανονισμός Εργασίας, που αποτελεί το Σύνταγμα των εργασιακών μας
σχέσεων, είναι σε ισχύ για να προστατεύει τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά
τους.
Με οργή και έντονη ανησυχία, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να συντελείται
στην Εθνική Τράπεζα και από τη νέα Διοίκησή της ένα όργιο αδιαφανών
προσλήψεων Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών έξω από τις προβλεπόμενες
διαδικασίες του Κανονισμού, γεγονός που αποτελεί διαδικασία νόθευσης και
υπονόμευσης των αξιοκρατικών διαδικασιών.
Το τελευταίο κρούσμα τέτοιων προσλήψεων, για το οποίο ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
παρενέβη επί τόπου αμέσως μόλις το πληροφορήθηκε, συνέβη στη Διεύθυνση
Μεσαίων Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης (926), όπου εμφανίστηκαν 4
νέοι Ειδικοί Συνεργάτες που προορίζονται για να αναλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης,
παρακάμπτοντας

άξιους

συναδέλφους

που

προέρχονται

από τον κορμό

της

τράπεζας.
Η νέα Διοίκηση της κ. Κατσέλη και του κ. Φραγκιαδάκη στην πρώτη
συνάντηση με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μάς υπόσχονταν ότι θα εξετάσει προσεκτικά την
πρότασή μας για κατάργηση του αδιαφανούς και πελατειακού συστήματος των
συμβούλων – συνεργατών, που συντηρείται σε βάρος των έμπειρων και ικανών
στελεχών της Ε.Τ.Ε. και οδηγεί το προσωπικό σε απαξίωση και απογοήτευση
αναφορικά με την υπηρεσιακή του εξέλιξη, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για την
καθημερινή του προσπάθεια στους χώρους εργασίας.

Από τις πρώτες κιόλας κινήσεις της νέας Διοίκησης, όμως, διαπιστώνουμε ότι
συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση της καταχρηστικής καταστρατήγησης του ισχύοντος
πλαισίου του Κανονισμού Εργασίας.
Η Εθνική Τράπεζα -τόσο οι εργαζόμενοί της όσο και η δημόσια εικόνα τηςέχουν πληγωθεί αρκετά από το εγχείρημα προηγούμενων Διοικήσεων να την
μετατρέψουν σε παραμάγαζο κομματισμού, πελατειακών σχέσεων, αναξιοκρατίας,
αδιαφάνειας και διαφθοράς.
Στην εποχή της τόσο έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που
διανύουμε, όλες οι Τράπεζες -και πολύ περισσότερο η Εθνική Τράπεζα- οφείλουν στο
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης να ιεραρχήσουν τα κριτήρια της
διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην κορυφή των στρατηγικών τους επιλογών.
Είναι αδιανόητο και ηθικά απαράδεκτο το φαινόμενο του βολέματος σε θέσεις
Συμβούλων

Διοικήσεως

και

Ειδικών

Συνεργατών

στελεχών

που

πρόσφατα

αποχώρησαν από την Εθνική ή άλλες τράπεζες με προγράμματα εθελούσιας εξόδου,
την ώρα που από τη μία πλευρά η ανεργία των νέων καλπάζει και από την άλλη οι
υπηρεσίες

και

τα

καταστήματα

της

Τράπεζας

στενάζουν

από

την

έλλειψη

προσωπικού, ενώ η Τράπεζα δεν προχωρά σε δημόσιο διαγωνισμό για να καλύψει τις
ανάγκες της.
Είναι,

επίσης,

προκλητικό,

την

ώρα

που

γίνεται

διαρκώς

λόγος

για

«εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους», οι μισθοί και οι επιπλέον παροχές που
δίνονται σε συμβούλους, συνεργάτες και γραμματείς να μην υπόκεινται σε κανέναν
έλεγχο.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με αυτή του την ανακοίνωση δηλώνει δημόσια με τον πιο
αυστηρό τρόπο ότι δε θα ανεχθεί τη συνέχιση αυτής της αυθαιρεσίας.
Για εμάς, η Εθνική Τράπεζα, οι δημοκρατικές εργασιακές σχέσεις που έχουν
κατοχυρωθεί με θεσμούς μέσα σε αυτή, η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχει
χτίσει με την ελληνική κοινωνία και ο κεντρικός ρόλος που θέλουμε να διαδραματίσει
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι
αρχές πολύ ουσιαστικές για να αλλοιώνονται και να υπονομεύονται μέσα από την
προσπάθεια δημιουργίας ενός πελατειακού συστήματος εξαρτήσεων.
Ως εδώ!
Το πάρτυ πρέπει να σταματήσει προτού αποδειχθεί μοιραίο για την
προοπτική της Εθνικής Τράπεζας.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί σε συλλογική εγρήγορση και ετοιμότητα όλα τα μέλη του,
προκειμένου να βάλουμε φραγμό σε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα. Προμηνύουμε ότι
θα αντιδράσουμε με κάθε συνδικαλιστικό και νομικό μέσο.

Η γνώση, η εμπειρία και η ικανότητα των στελεχών της Εθνικής Τράπεζας που
δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό στους χώρους εργασίας τους δεν
μπορεί να υποτιμάται και να παρακάμπτεται τόσο προκλητικά.
Όσοι θεωρούν τη σημερινή συγκυρία ευκαιρία για να αλώσουν τους θεσμούς
που συλλογικά κατακτήσαμε στην Εθνική Τράπεζα, θα πάρουν την απάντηση που
τους αξίζει από τους εργαζόμενους που θα βρουν απέναντί τους.
Καλούμε τη νέα Διοίκηση της Εθνικής να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες
της.
Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να
πάρει αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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