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ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΗΣ 21.12.2001 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Ο ΣΥΕΤΕ από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της συγχώνευσης, τοποθετή
θηκε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πορεία της Τράπεζας και τα πραγματικά 
συμφέροντα των εργαζομένων. 

Εκφράσαμε  χωρίς πανηγυρισμούς ή καταστροφολογία  ότι το συγκεκριμένο 
εγχείρημα ήταν μια αναμενόμενη, επιβεβλημένη και θετική εξέλιξη για την ΕΤΕ 
και τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψιν το νέο και ενιαίο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ.

Δηλώσαμε προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς την Διοίκηση της Τράπε
ζας ότι η δική μας θετική στάση προϋποθέτει: 

1.  Ότι διασφαλίζεται η απασχόληση, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζομένων.

2.  Ότι κατοχυρώνεται η συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ σ’ όλες τις σχεδιαστικές ομάδες 
και τις φάσεις ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

3.  Ότι η φιλοσοφία ενός επιτυχημένου και αποτελεσματικού management που 
ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια στην ΕΤΕ, θα πρέπει να διαπνέει και την 
νέα 7μελή εκτελεστική επιτροπή της νέας Τράπεζας.

Για όλα τα παραπάνω σε διαδοχικές συναντήσεις που είχαμε όλο το προη
γούμενο χρονικό διάστημα με την Διοίκηση υπήρξαν συγκεκριμένες θετικές 
δεσμεύσεις. 

Ξαφνικά τα πράγματα πάνε να αλλάξουν; τι έχει συμβεί;

Στα μέσα Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε το νέο οργανόγραμμα και οι αντίστοιχες 
αρμοδιότητες της 7μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής με κοινή πράξη των κ.κ. Καρα
τζά και Κωστόπουλου και συμφωνία όλων των μελών της Ε.Ε.



Εντελώς ξαφνικά σήμερα κάποια στελέχη προερχόμενα από την ALPHA αναι
ρούν αυτά που οι ίδιοι συμφώνησαν πριν είκοσι ημέρες.

Ανακαλύπτουν προβλήματα, διαδίδουν ψεύδη, συκοφαντούν, εκβιάζουν, ακολου
θούν προσωπικές στρατηγικές για λόγους που μόνο αυτοί γνωρίζουν. Αδιαφο
ρούν για την πορεία της συγχώνευσης, τους μετόχους, τους εργαζόμενους.

	 Ôé	åðéäéþêïõí;
	 Ôé	êñýâåôáé	ðßóù	áðü	ôçí	üøéìç	áíôßäñáóç	êáé	äõóáñÝóêåéá;

	 Ðïéá	óõìöÝñïíôá	åîõðçñåôïýí;

Προφανώς ενοχλήθηκαν από το νέο οργανόγραμμα και τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές. 

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που εκβιάζουν υπονομεύουν και δυσφημούν 
το όλο εγχείρημα.

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ έχοντας υπόψιν αυτές τις εξελίξεις σε έκτακτη συνεδρίασή 
του το Σάββατο 12.1.2002 αποφάσισε τα εξής:

1.  Την προκήρυξη απεργιακών  κινητοποιήσεων σε περίπτωση που αλλάξουν οι 
αρμοδιότητες της 7μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής και τροποποιηθεί το ήδη 
ανακοινωθέν οργανόγραμμα. 

2.  Συγκέντρωση Στελεχών της Τράπεζας , την Πέμπτη 17.1.2002 και ενημέ
ρωση όλων των συναδέλφων.

  Ïé	åñãáæüìåíïé	óôçí	ÅÔÅ	èá	áíôéäñÜóïõí	Üìåóá	êáé	áðïöáóéóôéêÜ
 Ïé	åêâéáóìïß	êáé	ôá	ðáæÜñéá	äåí	èá	ðåñÜóïõí
 Ï	ÓÕÅÔÅ	äåí	èá	ôï	åðéôñÝøåé

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

 Στ. Κούκος  Αν. Πίσχινας


