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Ανοιχτή επιστολή προς τον Διοικητή της Ε.Τ.Ε. 

 
 

• Να συμμετάσχει, όπως οφείλει ως Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης  Τραπεζών, στις διαδικασίες του ΟΜΕΔ, ώστε να 
αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις  για την υπογραφή Κλαδικής 
Σύμβασης 2008. 

 
• Να σταματήσουν οι καθημερινές παραβιάσεις του Κανονισμού 
Εργασίας, ο οποίος υπογράφηκε το 2001 μεταξύ του αείμνηστου 
Διοικητή Καρατζά και του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και διασφαλίζει τους 
εργαζόμενους από την μονομερή αυθαιρεσία του εργοδότη 
(προσλήψεις, τοποθετήσεις, προαγωγές, αξιολόγηση, απολύσεις).  

 
• Να σταματήσει να προσλαμβάνει συμβούλους και συνεργάτες από 
τον ανταγωνισμό με παχυλές αμοιβές και να αγνοεί προκλητικά 
τα στελέχη της Τράπεζας. 

 
• Να προσλάβει επιτέλους νέο προσωπικό με δημόσιο διαγωνισμό, 
ώστε να μπορέσει η Τράπεζα να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
απαιτήσεις της πελατείας και να σταματήσει τις προσλήψεις 
αμφιβόλου αξίας συμβούλων και συνεργατών με παχυλές αμοιβές 
(το κόστος ενός «συμβούλου» των 15.000 ε το μήνα αντιστοιχεί 
στη μισθοδοσία 15 νέων συναδέλφων). 

 
• Ο θεσμός των stock options να επεκταθεί σε όλους τους 
εργαζόμενους και να σταματήσει να χορηγείται μόνο στα ανώτατα 
στελέχη. Η πορεία της επιχείρησης και της μετοχής της εξαρτάται 
από τη συνολική απόδοση των εργαζομένων και όχι από την 
απόδοση μιας μικρής ομάδας ανώτατων στελεχών και των 
συμβούλων τους. 

 
• Το ποσό του bonus (34.000.000 €), που ενέκριναν οι μέτοχοι της 
τράπεζας στη Γ.Σ. της 17/4/08, να διανεμηθεί δίκαια στα στελέχη 
και στους εργαζόμενους της Ε.Τ.Ε. για την υπερπροσπάθεια που 



κατέβαλαν το 2007 και να μην το καρπωθούν και πάλι ουσιαστικά 
τα μέλη της Διοίκησης και οι συνεργάτες τους. 

 
• Το10% του bonus να παρακρατηθεί για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
 
• Να εφαρμοσθεί επιτέλους επιστημονικός και αντικειμενικός 
τρόπος κατανομής των στόχων ανά κατάστημα. 

 
• Να σταματήσει ο καθημερινός, απάνθρωπος και αντιπαραγωγικός 
τρόπος παρακολούθησης των στόχων που δημιουργεί τρομερές 
συνθήκες εντατικοποίησης και υπερβολικό άγχος με δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. 

 
• Να υλοποιήσει την περσινή υπόσχεσή του για την αύξηση των 
εξόδων περιποίησης πελατείας. 

 
• Να ισχύσει επιτέλους ο νέος κανονισμός εξόδων για τις εκτός 
έδρας μετακινήσεις των εργαζομένων, όπως προβλέπει η 
Επιχειρησιακή Σύμβαση 2005-06. 

 
• Να αρχίσει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Διοίκησης 
για το μέλλον του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  

 
Οι εργαζόμενοι ρωτούν,  

η Διοίκηση οφείλει να απαντήσει. 

 

 
       

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 
 
                            


