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ΜΕ ΜΑΤ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕ 

 
Χθες για μια ακόμη φορά η Διοίκηση της ΕΤΕ αποκαλύφθηκε για το πώς εννοεί τον 

διάλογο με τους εργαζόμενους. 
 Σε προγραμματισμένη συνάντηση στελεχών της τράπεζας στην ΑΘΗΝΑ όχι μόνο 
αρνήθηκε την είσοδο των εκπροσώπων του προεδρείου του ΣΥΕΤΕ στην αίθουσα, αλλά 
φρόντισε να επιστρατεύσει και τα ΜΑΤ για να φράξουν την είσοδο και να απωθήσουν τα 
μέλη του ΣΥΕΤΕ με απαράδεκτο και προκλητικό τρόπο. 
 Ο ΣΥΕΤΕ απαιτεί και διεκδικεί:  
● Την υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης. 
● Την προστασία του Κανονισμού Εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
● Την λύση μέσα από διάλογο του Ασφαλιστικού στην ΕΤΕ. 
● Τον διάλογο για σημαντικά θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους στην ΕΤΕ 

(αξιοποίηση στελεχών, πορεία της ΕΤΕ, stock options, bonus, στόχοι, προσλήψεις). 
 
 Η Διοίκηση, ενώ επικοινωνιακά και στα λόγια ανέξοδα «δεσμεύεται»  για διάλογο, 
δηλώνει ευαίσθητη για θέματα που μας απασχολούν όταν έρχεται η ώρα να το αποδείξει  
στην πράξη επιστρατεύει τα ΜΑΤ και τις δυνάμεις καταστολής. 
 Ρωτάμε την Διοίκηση : 
 
√ Γιατί κρύβεται ο κ. Διοικητής και δεν θέλει να παραβρεθεί «ενώπιος ενωπίω» με τον 

ΣΥΕΤΕ και να κάνει διάλογο; 
√ Γιατί αποφεύγει τον ζωντανό διάλογο με τον ΣΥΕΤΕ ενώπιον εκατοντάδων 

στελεχών του δικτύου της τράπεζας; 
√ Γιατί επί δυο χρόνια δεν ανταποκρίνεται και δεν κάνει ουσιαστικό διάλογο με 

τον ΣΥΕΤΕ για θέματα που έχουμε θέσει κατ΄επανάληψη με σχετικά 
υπομνήματα. 

 
Μήπως τελικά αποφεύγει τον διάλογο γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτά που 
σχεδιάζει και έχει στο συρτάρι είναι σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα της 
μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων και των στελεχών της ΕΤΕ; 
 

 Τα ερωτήματα προς την Διοίκηση της ΕΤΕ είναι δεκάδες. 
Οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα, χωρίς υπεκφυγές και μισόλογα. 
 

« Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα» 
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