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• Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ ΞΑΝΑΚΤΥΠΗΣΕ ΕΝ 
ΜΕΣΩ ΘΕΡΟΥΣ 

• ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΠΡΟΩΡΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ 

• Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΧΥΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Συνάδελφοι, 
 
 Ο κ. Αράπογλου ανανέωσε, με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας που 
δείχνει πανικό και υστεροβουλία, πρόωρα και μέχρι το 2012, παρά την 
αντίδραση των δυο εκπροσώπων των εργαζομένων συναδέλφων Παναγόπουλου 
και Μυλωνόπουλου, τη θητεία όλων των Γενικών Διευθυντών, η οποία έληγε 
κανονικά τον Μάϊο του 2010. 
 
 Η ενέργειά του αυτή στις 23 Ιουλίου 2009, δείχνει: 
 

1. Τον πανικό του εν όψει των επερχόμενων πολιτικών εξελίξεων γιατί είναι 
σίγουρος ότι δεν θα είναι στη θέση του Διοικητή της ΕΤΕ επειδή οι πολιτικοί 
πάτρωνές του θα είναι παρελθόν, και βιάζεται να βολέψει του ημέτερους. 

 
2. Την περιφρόνηση που αισθάνεται για τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας 
γιατί στο χθεσινό Δ.Σ. αντί να κάνει τις προαγωγές στους Ανώτατους 
βαθμούς, όπως είχε υποσχεθεί, αποφάσισε την παράταση της θητείας των 
ημέτερων Γενικών Διευθυντών. 

 
3. Την επιδίωξή του να τακτοποιήσει τους στενούς συνεργάτες του 
διασφαλίζοντάς τους υψηλές αποζημιώσεις (οι αμοιβές και τα bonus των 15 
Γενικών Διευθυντών για το 2008 ήταν περίπου 9.000.000 ευρώ) σε 
περίπτωση αντικατάστασής τους από τη νέα Διοίκηση, ενώ την ίδια στιγμή 
με επιμονή και αδιαλλαξία προσπαθεί να περιορίσει και ακόμη να 
καταργήσει τα εργασιακά μας δικαιώματα (κατάργηση του θεσμού της 
Κλαδικής Σύμβασης, απαξίωση της Επιχειρησιακής, κατάργηση του 
Κανονισμού Εργασίας). 

 
4. Απαξιώνει τους πολιτικούς του πάτρωνες γιατί με την ενέργειά του αυτή 
προδικάζει το τέλος αυτής της κυβέρνησης στις επερχόμενες εκλογές που 
θεωρεί ότι θα γίνουν πολύ σύντομα και γι αυτό επιδιώκει να τακτοποιήσει 
τους συνεργάτες του. 



 
Θυμίζουμε ότι στις αρχές του 2004 ο αείμνηστος προκάτοχός του κ. 

Καρατζάς με ενέργεια που δείχνει αξιοπρέπεια και ήθος σ΄ανάλογες περιπτώσεις 
ανέστειλε όλες τις διαδικασίες εξαιτίας των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων 
γιατί δεν ήθελε να δεσμεύσει με τις επιλογές του τη νέα Διοίκηση.  
 
Συνάδελφοι, 
 
 Ο ΣΥΕΤΕ καλεί τον κ. Αράπογλου: 
 

1. Να σταματήσει να απαξιώνει την ΕΤΕ και τα στελέχη της και να σέβεται 
τους θεσμούς, τις συμβάσεις και τους νόμους. 

 
2. Να μην εφαρμόσει αυτή την απαράδεκτη, πρωτοφανή και προκλητική 
απόφαση βολέματος των ημετέρων. 

 
3. Καλεί τους Γενικούς Διευθυντές να μην αποδεχθούν αυτή την προκλητική 
ενέργεια που εξόργισε όλους τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας. 

 
Συνάδελφοι, 
 
 Δυστυχώς ζούμε σε μια περίεργη περίοδο. Οι θιασώτες της 
ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και της ανασφαλούς εργασίας για 
τους εργαζόμενους φροντίζουν εγκαίρως να διασφαλίζουν τον εαυτό τους και 
τις οικογένειές τους. 
 
Συνάδελφοι, 
 
 Ο αγώνας του ΣΥΕΤΕ για την πρόοδο και την ασφάλεια των εργαζόμενων 
θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη ένταση και θα είναι νικηφόρος. 
 Η ενότητα, η αλληλεγγύη, η μαζικότητα στις κινητοποιήσεις μας και η 
συσπείρωση γύρω από το ΣΥΕΤΕ είναι τα εχέγγυα της επιτυχίας μας. 
 
  
 
 
 

 

 

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

 


