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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΑΞΙΖΟΥΝ 

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ του κ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 

Συνάδελφοι, 
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μονομερή και άδικη για τους 
εργαζομένους της Ε.Τ.Ε. απόφαση της Διοίκησης με την  οποία σχεδίασε να χορηγήσει στη 
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων ως bonus το ευτελές ποσό των 300 €, κατέθεσε 
αίτηση στη δικαιοσύνη προκειμένου να σταματήσει την άδικη απόφαση της Διοίκησης. 
 Η συζήτηση προσδιορίστηκε από το Δικαστήριο να γίνει στις  20 Αυγούστου, 12.30 το 
πρωί. Την ίδια ημέρα συμπτωματικά σε άλλο Δικαστήριο της οδού Ευελπίδων εκδικάζεται η 
αγωγή του κ. Αράπογλου και άλλων 8 τραπεζιτών κατά της Ο.Τ.Ο.Ε., του ΟΜΕΔ και του 
θεσμού της Κλαδικής Σύμβασης 9 π.μ. 
Την ημέρα αυτή ως γνωστό.  η Ο.Τ.Ο.Ε. έχει προκηρύξει 24ωρη παντραπεζική απεργία.  
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επέλεξε την οδό του διαλόγου και της διαφάνειας.  
Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. επέλεξε την οδό της αυθαιρεσίας, της αδικίας και της 
αδιαλλαξίας.  
 Η λαλίστατη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. γιατί δεν λέει στην ανακοίνωσή της : 

• Με ποιο τρόπο αξιολογήθηκαν τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Ε.Τ.Ε.  
• Ποιο είναι το ποσό που θα πάρει ως bonus η πλειοψηφία των εργαζομένων στην 
Ε.Τ.Ε.  

• Ποιο είναι το bonus που καρπούται  ένας μικρός αριθμός στελεχών σε σχέση με το 
σύνολο των εργαζομένων.  

Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. δεν μπορεί πλέον να ξεγελάσει κανέναν. Όλοι ξέρουν ότι η 
δικαιοσύνη απαιτεί οι οικειοθελείς παροχές να χορηγούνται με διαφάνεια, δικαιοσύνη, 
γνωστούς,  σαφείς, και συμφωνημένους  εκ των προτέρων κανόνες. 
Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν  κατανοήσει ότι μοναδικός σκοπός αυτής της Διοίκησης 
είναι η κατάργηση κάθε διαλόγου και διαβούλευσης με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.,(όπως 
επιτάσσει το σύνταγμα,  η  εργατική νομοθεσία και οι οδηγίες της Ε.Ε.), για οποιοδήποτε 
θέμα των εργαζομένων, είτε αφορά Κλαδικές Συμβάσεις είτε αφορά bonus είτε 
αφορά τον Κανονισμό Εργασίας, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα. 
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει να αγωνίζεται : 

• Για να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.- Διοίκησης για όλα τα θέματα.  
• Για να διανέμεται δίκαια το bonus και να ανταμείβεται η προσφορά των στελεχών και 
των εργαζομένων της Τράπεζας στη θετική πορεία της.  

• Για το θεσμό των Κλαδικών Συμβάσεων. 
• Για να μην καρπούνται η Διοίκηση, οι ημέτεροι της και ένας μικρός αριθμός στελεχών 
τον ιδρώτα και την προσπάθεια όλων των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε.  

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν θα επιτρέψει να γίνουν δύο τάξεις στην Εθνική, οι  πατρίκιοι 
και οι πληβείοι. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργία 
και να δώσουν αποφασιστικά το παρόν στα δικαστήρια της Ευελπίδων στις 20 
Αυγούστου 2009 (ώρα 9 το πρωί)για να αποτρέψουμε τα σχέδια της Διοίκησης 
στο θέμα της Κλαδικής και του BONUS. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΤΗ ΝΙΚΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ 

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

     Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 
Γιώργος Γιαννακόπουλος      Γιώργος Μότσιος  


