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Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ ΤΗΣ 18.7.05  
ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 100 ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 
Ο ΣΥΕΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  
ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 
Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ στην τελευταία συνεδρίασή του στις 18/7/2005 εκτίμησε ότι η 
πρακτική που ακολουθεί η Διοίκηση και οι επιπτώσεις από την τελευταία εθελουσία  με 
την οποία αποχώρησε το 10% του προσωπικού, οδηγεί σε συρρίκνωση του Δικτύου, σε 
απαξίωση των στελεχών της ΕΤΕ, σε ανατροπή των εργασιακών μας σχέσεων, σε 
πλήρη ανασφάλεια τους εργαζόμενους για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και προοπτική.  
Με βάση αυτή την εκτίμηση το Δ.Σ. αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής 
απεργίας στην ΕΤΕ για το μήνα Σεπτέμβριο με βασικό αίτημα την στήριξη του Δικτύου, 
την πρόσληψη νέου προσωπικού ικανού να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που 
υπάρχουν στην τράπεζα και την διασφάλιση των εργασιακών μας σχέσεων. 
Η Διοίκηση αποφάσισε να ικανοποιήσει μερικώς το αίτημα του ΣΥΕΤΕ ανακοινώνοντας 
τις 100 νέες προσλήψεις. Η απόφαση αυτή δεν λύνει το τεράστιο πρόβλημα 
προσωπικού που υπάρχει στο Δίκτυο. Αντίθετα η βιαστική απόφαση της Διοίκησης μετά 
την προκήρυξη της απεργίας από τον ΣΥΕΤΕ επιβεβαιώνει απόλυτα το δίκαιο του 
αιτήματός μας. Αναγνωρίζει πλέον η Διοίκηση ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο 
Δίκτυο αλλά η λύση που επέλεξε δεν καλύπτει τις ανάγκες της τράπεζας. 
Οι προσπάθειες της Διοίκησης να εξωραΐσει τα πράγματα δεν μπορούν να κρύψουν την 
οδυνηρή πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΕΤΕ όλα τα τελευταία χρόνια ζητά 
προσλήψεις για το Δίκτυο, το ζήτησε στην τελευταία εθελουσία, το επανέλαβε με 
αναλυτική ανακοίνωση στις 1.6.2005 και συνεχίζει να το διεκδικεί  τώρα σε αριθμό 
πολύ παραπάνω από τα 100 άτομα που ανακοίνωσε η Διοίκηση. 
Ο ΣΥΕΤΕ απαιτεί άμεσα :  
- Να συγκληθεί η προβλεπόμενη επιτροπή καταγραφής αναγκών σε προσωπικό με 
βάση τον Κανονισμό Εργασίας της ΕΤΕ προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες και να 
κατευθυνθούν ανάλογα οι προσλήψεις. 
- Να προχωρήσει τώρα η Διοίκηση σε μεγαλύτερο αριθμό νέων προσλήψεων που να 
ανακουφίζουν πραγματικά το Δίκτυο και να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της 
τράπεζας. Ταυτόχρονα προειδοποιούμε τη Διοίκηση να μη προχωρήσει μονομερώς σε 
πρόγραμμα νέας εθελουσίας που θα αποδυναμώσει την ΕΤΕ προς χάριν του 
ανταγωνισμού και θα διαλύσει τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία. 
Ο ΣΥΕΤΕ θα συνεχίσει με τις πρωτοβουλίες του τη δυναμική διεκδίκηση λύσεων που να 
ανταποκρίνονται και στις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων στο Δίκτυο και στην 
αναπτυξιακή πορεία της ΕΤΕ.  
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ      ΑΝ. ΠΙΣΧΙΝΑΣ 


