
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 109 ΑΘΗΝΑ,1.12.08

Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση για την πορεία της Τράπεζας και την επαγγελματική και 

υπηρεσιακή μας προοπτική στην Εθνική Τράπεζα.

Όλα τα δικαιώματά μας στη εργασία, στην ασφάλιση, στις αμοιβές, στον τρόπο εξέλιξης αμ-

φισβητούνται καθημερινά από την πολιτική που ασκεί η Διοίκηση. 

Πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Τράπεζας ο Διοικητής αρνείται να κάνει διάλογο με τον 

Σύλλογο.

Πρώτη φορά ενώ ο ΟΜΕΔ αποφάσισε να χορηγηθούν υποχρεωτικά αυξήσεις στους τραπεζο-

ϋπαλλήλους για το 2008 έρχεται η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. και προσφεύγει στα δικαστήρια για να 

ακυρώσει την απόφαση θέλοντας να καταργήσει τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας 

(η υπόθεση εκδικάζεται στις 6.3.2009). 

Πρώτη φορά η Διοίκηση προχωρά σε προσλήψεις εκατοντάδων «στελεχών από την αγορά» 

που βαπτίζονται ειδικοί συνεργάτες ή ειδικοί σύμβουλοι με προκλητικές αμοιβές, με θέσεις 

ευθύνης καπελώνοντας εργαζόμενους και στελέχη της Τράπεζας που για πολλά χρόνια στη-

ρίζουν την ανάπτυξή της. 

Πρώτη φορά ενώ μοιράζονται προκλητικά bonus και stock options στους «ειδικούς της παρέ-

ας» για την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων το bonus μειώνεται.

Αυτή η προκλητική, απαράδεκτη και επικίνδυνη πολιτική θα γυρίσει μπούμερανγκ για την 

Τράπεζα και για τους εργαζόμενους και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί.

ΑΠΕΡΓΙΑ
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 9/12/2008 
Γ.Σ.Ε.Ε. 10/12/2008

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΧΩΡΑ

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.



Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης και την πεισματι-

κή άρνηση της Διοίκησης να δώσει λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 

αποφάσισε τα εξής:

 1.  Να προκηρύξει πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση στις 9.12.2008 με αιχμή τα αιτή-

ματα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 2.  Να συμμετάσχει μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία 

της Γ.Σ.Ε.Ε.–ΑΔΕΔΥ για να μπει φρένο στις αντεργατικές πολιτικές.

 3.  Να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις μαζικές και προκλητικές προσλήψεις των εκατοντά-

δων ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 1. Να οριστεί άμεσα συνάντηση Διοικητή – Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την πορεία της Τράπεζας.

 2.  Να συνεδριάσει το ταχύτερο δυνατό η επιτροπή καταγραφής αναγκών για να εισηγη-

θεί τις αναγκαίες προσλήψεις που χρειάζονται στο Δίκτυο και στις Διευθύνσεις.

 3. Να αξιοποιηθούν άμεσα τα άξια και ικανά στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.

 4.  Να δεσμευθεί η Διοίκηση με απόφασή του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. ότι θα στηρίξει οικονομικά 

το ΤΥΠΕΤ.

 5. Να μειωθούν οι κατηγορίες των καταστημάτων.

 6. Να καταργηθούν τα stock options.

 

Η δύναμη της ενότητας όλων των εργαζομένων και ο αποφασιστικός αγώνας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

αποτελούν την εγγύηση για να ανατραπεί αυτή η πολιτική και για να υπάρξει ελπίδα και προ-

οπτική για την Τράπεζα και για το υπηρεσιακό και επαγγελματικό μέλλον όλων των εργαζο-

μένων στην Εθνική Τράπεζα. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
 ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

ο σύλλογός μας
η δύναμή μας


