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ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΤΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΗΤΑΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ 
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
Συνάδελφοι, 
 Την Παρασκευή 29/6/2007 το δικαστήριο αποφάσισε ότι η απόλυση του 
συναδέλφου παραβιάζει τον Κανονισμό Εργασίας και για το λόγο αυτό είναι 
παράνομη και καταχρηστική. 
 Από σήμερα ο συνάδελφος επέστρεψε στην εργασία του και στην 
τράπεζα. 
 Είναι μια μεγάλη νίκη και μια σημαντική εξέλιξη για όλους τους 
εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα. 
 Ο ΣΥΕΤΕ θα συνεχίσει τον αγώνα συνδικαλιστικά και νομικά μέχρι να 
υπάρξει οριστική και τελεσίδικη απόφαση για το συνάδελφο. 
 Στόχος μας μέσα από αυτή την διαδικασία είναι να μην υπάρξει στο 
μέλλον καμιά απόπειρα από την μεριά της Διοίκησης παραβίασης του 
Κανονισμού Εργασίας που θα οδηγούσε σε απολύσεις αναίτια και χωρίς την 
επίκληση του σπουδαίου λόγου.  
 Είναι χαρακτηριστικό το τι επικαλέστηκε η Διοίκηση στο δικαστήριο για να 
δούμε πως θέλει να διαχειρίζεται το προσωπικό της τράπεζας. 
 Στην κατάθεσή τους οι εκπρόσωποι της Διοίκησης επικαλέστηκαν ότι με 
ένα απλό  υπηρεσιακό σημείωμα που το συντάσσει ο υπεύθυνος εσωτερικός 
ελεγκτής της Δ.Δ., κατόπιν εντολής φυσικά, μπορούν να απολύουν 
οποιονδήποτε συνάδελφο και ιδιαίτερα τους νέους συναδέλφους. 
 Αυτοανακηρύσσονται οι ίδιοι  σε απόλυτους κριτές, χωρίς κανόνες, χωρίς 
να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας γιατί έτσι νομίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι θα σκύψουν τον κεφάλι και θα παραχωρήσουν τα αναφαίρετα 
συμβατικά και νόμιμα δικαιώματά τους στην απόλυτη κρίση των  διοικούντων. 
 Ο ΣΥΕΤΕ σέβεται την υπογραφή του στον Κανονισμό Εργασίας και καλεί 
τη Διοίκηση να κάνει το ίδιο, αντί να προσπαθεί με πλάγιους, παράτυπους και 
παράνομους τρόπους και με προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων να ξηλώσει 
τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ΕΤΕ, παραβιάζοντας τον Κανονισμό 
Εργασίας. 
 Η ενότητα και η αποφασιστικότητα όλων των εργαζομένων στην ΕΤΕ 
αποτελεί εγγύηση για ένα καλύτερο, ασφαλές  και σίγουρο μέλλον. 

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


