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Συνάδελφοι,  
 

Την Πέμπτη 26.1.2012, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ 
του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της Διοίκησης. 

Ζητήσαμε διευκρινήσεις για την πρόταση της Διοίκησης και τα 
απαραίτητα  στοιχεία προκειμένου να έχουμε πλήρη γνώση των 
δεδομένων που απαιτούνται για να διαμορφώσουμε σαφή  εικόνα για 
το λειτουργικό κόστος  της Τράπεζας. 
 Η Διοίκηση στα αιτήματά μας ήταν ουσιαστικά αρνητική. 
Συγκεκριμένα :  

1) Στο αίτημα να μας δοθεί το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο 
που έχει υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν απόλυτα 
αρνητική με τον ισχυρισμό ότι τίθεται θέμα απορρήτου. 
  Αρνήθηκε επί πλέον να μας δώσει και το τμήμα που αφορά 
στις προτάσεις της για τον τρόπο μείωσης των λειτουργικών 
δαπανών της Τράπεζας, που ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτό δεν 
είναι απόρρητο. Εξ άλλου η Διοίκηση γνωρίζει καλύτερα από όλους 
ότι τα μέλη του Προεδρείου που συμμετέχουν στις συναντήσεις 
δεσμεύονται για το απόρρητο των στοιχείων που τους δίνονται. 
 2) Ζητήσαμε να μας δοθεί λεπτομερής ανάλυση του 
Λογαριασμού Λειτουργικών Δαπανών της Τράπεζας προκειμένου να 
έχουμε μια πλήρη εικόνα ώστε να μπορούμε να υποβάλλουμε 
τεκμηριωμένες προτάσεις.  
 Η Διοίκηση μας απάντησε να της ζητήσουμε τι θέλουμε και 
ακολούθως να δει τι μπορεί να μας δώσει…. 
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίζει να ζητά πλήρη στοιχεία για να 
μπορεί να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη άποψη.  
 
 
 



Συνάδελφοι, 
 
 Σ΄ αυτήν την συνάντηση ο κος Ταμβακάκης ανέφερε μεταξύ 
άλλων,  ότι οι αμοιβές των συνεργατών – συμβούλων ανέρχονται σε 
25.000.000.-€ και αποτελούν το 2,8% της μισθοδοσίας και γι΄ 
αυτόν δεν υπάρχει πρόβλημα.  
 Σε πρόταση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να υπάρξει άμεσα 
συμφωνία μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Διοίκησης για να περιοριστεί στο 
ελάχιστο η δυνατότητα της εκάστοτε Διοίκησης να προσλαμβάνει 
συμβούλους κατά το δοκούν,  ώστε  να καταργηθεί η φάμπρικα  των 
πελατειακών σχέσεων,ο κος Ταμβακάκης  προέβαλε κατηγορηματική 
άρνηση .  
 Το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ήταν ότι ο ίδιος δεν κάνει 
κατάχρηση της δυνατότητας που έχει αλλά δεν μπορεί να δεσμεύσει 
τις επόμενες Διοικήσεις !!! 
 Επίσης σε ερώτημά μας από πού απορρέει η υποχρέωση της 
Τράπεζας να μειώσει κατά 110.000.000.- € το κονδύλι της 
μισθοδοσίας απάντησε ότι το ζητάει η Τράπεζα της Ελλάδος ως 
απαίτηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,  για να συνεχίσει  τη 
χορήγηση της αναγκαίας ρευστότητας. 

Επιχείρημα που απορρίπτεται από το γεγονός ότι η Ε.Κ.Τ. 
πρόσφατα χορήγησε, ως όφειλε από το θεσμικό της ρόλο, 
ρευστότητα  € 500 δις σε όλες της Τράπεζας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Συνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δηλώνει για μια ακόμη φορά ότι η αποτυχημένη 
και επικίνδυνη πολιτική της μείωσης των αποδοχών πρέπει να 
σταματήσει γιατί οδηγεί τους εργαζόμενους στην φτώχεια και την 
οικονομία σε ύφεση.  

Ζητάμε από την Διοίκηση να ανταποκριθεί στην 
υποχρέωση που έχει να μας δώσει όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται από την νομοθεσία. 

Τέλος την καλούμε να δεσμευτεί δημόσια ότι αντίκειται στην 
προσπάθεια των «γνωστών» Ελλήνων κουκουλοφόρων, οι οποίοι, με 
όχημα την τρόικα, προσπαθούν να επιβάλλουν την πλήρη διάλυση 
του ευρωπαϊκού και ελληνικού εργατικού Δικαίου μετατρέποντας τη 
χώρα μας σε τριτοκοσμική χώρα.   

 
  

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
      Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 

 
 


