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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΕΤΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2005-2007 ΤΗΣ ΕΤΕ 
 

- ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 

- ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ ΝΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
 
 Ο ΣΥΕΤΕ συναντήθηκε με τον κ. Διοικητή για να ενημερωθεί 
για τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου 2005 – 2007 της ΕΤΕ . 
 Στη συνάντηση ο ΣΥΕΤΕ αφού διαμαρτυρήθηκε για την 
καθυστερημένη ενημέρωση εκ μέρους της Διοίκησης έθεσε πολλά και 
ουσιαστικά ερωτήματα για τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή 
του προγράμματος τόσο στη θεσμική λειτουργία της τράπεζας, όσο 
και στην υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. 
 Ο κ. Διοικητής απάντησε επιγραμματικά ότι : 
1.- Πρώτος στόχος είναι η μείωση του κόστους και οι υψηλές 
αποδόσεις για τους μετόχους. 
2.- Υπάρχει ανάγκη μείωσης του αριθμού των καταστημάτων είτε 
με κλείσιμο  είτε με συγχώνευση. (Αυτός ο στόχος αφορά 200 
καταστήματα). 
3.- Υπάρχει σκέψη για εθελουσία έξοδο που θα αφορά κυρίως αν 
όχι αποκλειστικά την Διοίκηση. Άφησε ανοιχτό, χωρίς να δευσμευτεί, 
το πότε θα πραγματοποιηθεί. 
4.- Ανάπτυξη νέου προγράμματος υπηρεσιακής εξέλιξης και 
κινήτρων για την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων 
(καμία επί πλέον διευκρίνιση για το τι ακριβώς θα γίνει και τι θα 
αλλάξει). 
5.- Κατάργηση των ισοτιμιών στις αντίστοιχες Διευθύνσεις. 
6.- Εξωτερίκευση εργασιών. 
  Ο ΣΥΕΤΕ για τις παραπάνω απαντήσεις εξέφρασε καταρχήν τη 
διαφωνία  του όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορούν να 
υπάρξουν για όλους τους εργαζόμενους της ΕΤΕ. 
 Στο έκτακτο Δ.Σ. του Συλλόγου που θα γίνει τις επόμενες 
μέρες μετά από ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση θα 
διαμορφώσουμε τις δικές μας θέσεις και απαντήσεις που θα έχουν ως 
στόχο να διασφαλίσουν τα πραγματικά εργασιακά και μισθολογικά 
δικαιώματα των εργαζομένων στην τράπεζα. 
 Μετά το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση. 
 

    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

         Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας     
     Σταύρος Κούκος           Ανέστης Πίσχινας 


