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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΙΑΦΥΛΑΧΤΟΥΝ 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η πρόκληση της Διοίκησης για μείωση των αποδοχών των εργαζομένων 

επανελήφθη την περασμένη Παρασκευή σε συνάντηση του κ. Ράπανου και του κ. 

Ταμβακάκη με το σύνολο του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 Η Διοίκηση μάλιστα έφτασε στο σημείο να ζητήσει και την συναίνεση του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με τη διαδικασία της υπογραφής σχετικής Επιχειρησιακής Σύμβασης, μέχρι 

την 31.12.2011 !! 

 Σε αρνητική δε στάση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε 

μονομερείς ενέργειες. 

 Ως δικαιολογία ανέφεραν τα παρακάτω: 

1. Την ανάγκη να καλυφθεί μέρος της απομείωσης των κεφαλαίων της Τράπεζας     

το κούρεμα των Ομολόγων, 

2. Να αποτυπωθούν οι μειώσεις αυτές στο τριετές πρόγραμμα ρευστότητας που 

θα υποβάλλει η τράπεζα την 1.1.2012 στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Τριετές πρόγραμμα που θα υπόκειται σε τρίμηνο έλεγχο και σε περίπτωση που 

οι δεσμεύσεις της Τράπεζας δεν θα επιτυγχάνονται η Ε.Κ.Τ. θα ζητά ανά 

τρίμηνο επιπρόσθετα μέτρα, δηλαδή συνεχείς μειώσεις των αποδοχών μας. 

Συνάδελφοι, 

 Δηλώσαμε στη Διοίκηση ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα τοποθετηθεί μόνο εάν υπάρξει 

συγκεκριμένη γραπτή πρόταση της Διοίκησης και δεν μπήκε σε καμία 

συζήτηση γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα έμπαινε σε διαδικασία 

διαπραγματεύσεων και αποδοχής της λογικής της. 

 Ο στόχος της Διοίκησης είναι προφανής. Να εφαρμοστεί και στην Ε.Τ.Ε. η 

επιδίωξη της Τρόϊκας, της Κυβέρνησης και των Ελλήνων Τραπεζιτών να μειωθούν οι 



αποδοχές κατά 20% και να καταλυθούν οι Κλαδικές και Επιχειρησιακές Συμβάσεις ώστε 

οι εργαζόμενοι να μείνουν απροστάτευτοι στις ορέξεις των εργοδοτών. 

 Το προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., μετά τη συνάντηση αυτή, συνήλθε σε διευρυμένη 

σύνθεση και αποφάσισε τα παρακάτω : 

1.- Να καταγγείλει αυτού του είδους τις απόψεις και αντιλήψεις της Διοίκησης, γιατί 

η αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση του 

ενεργητικού και άλλες ενέργειες και όχι με την μείωση των αμοιβών μας.  

2.- Να καλέσει την Δευτέρα 21/11/2011, τα προεδρεία όλων των Συλλόγων που 

δραστηριοποιούνται στην Εθνική Τράπεζα για να συντονίσουμε τις ενέργειές μας 

προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση της Διοίκησης. 

3.- Να καλέσει στην παραπάνω συνάντηση και το προεδρείο του Συλλόγου 

Συνταξιούχων, γιατί η τυχόν υλοποίηση της απόφασης της Διοίκησης οδηγεί το 

Τ.Υ.Π.Ε..Τ σε πτώχευση με δραματικές συνέπειες σε 50.000 οικογένειες. 

4.- Να συγκαλέσει το ερχόμενο Σάββατο (26/11/2011) το Πανελλαδικό Συμβούλιο 

του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για να κάνει κοινωνούς του συναδέλφους για τις απόψεις της Διοίκησης. 

5.- Να πραγματοποιήσει περιοδείες σ΄όλους τους εργασιακούς χώρους προκειμένου 

να ενημερώσει τους εργαζόμενους. 

6.- Να καλέσει την Ο.Τ.Ο.Ε. να τεθεί επικεφαλής στον αγώνα αποτροπής των 

επιδιώξεων των Τραπεζιτών και να συντονίσει όλα τα Σωματεία γιατί σε ανάλογες 

ενέργειες έχουν προβεί και Διοικήσεις άλλων Τραπεζών. 

7.- Να προγραμματιστούν απεργιακές κινητοποιήσεις και άλλες συνδικαλιστικές 

ενέργειες προκειμένου να αποτραπούν τυχόν μονομερείς ενέργειες της Διοίκησης. 

Συνάδελφοι, 

 Η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη. Σας καλούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα. Η 

αποφασιστικότητά μας, η πίστη, η ενότητά μας και η μαζικότητα είναι τα όπλα 

μας τα οποία θα μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπειά μας, την 

δουλειά μας, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., το Ταμείο Αυτασφάλειας (εφάπαξ) και την 

αναπτυξιακή πορεία της Εθνικής Τράπεζας. 

 

 

 

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

 
 
(επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.syete.gr- εγγραφείτε στο newsletter για άμεση 
ενημέρωση) 


