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ΠΡΟΣ ΤΙΣ Ε.Α.Κ. ΕΤΕ 
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ !!! 

 
ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  ΤΗΣ 1.11.2004 ΑΝΤΙΔΡΑ 

ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΙΣ 29/10 ΚΑΙ 1/11/2004 

 
Συνάδελφοι, 
 Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στην Εθνική Τράπεζα. 
 Απ΄ ότι  πληροφορηθήκαμε δόθηκε γενικευμένη εντολή από τη Διοίκηση να 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΟΥΝ οι άδειες για όλο το προσωπικό της ΕΤΕ στις 29/10 και 1/11 !!! 
 Πέραν της παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας αυτή η απόφαση αναδεικνύει 
αυταρχικές νοοτροπίες και συμπεριφορές. 
 Στη λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» καταργούν αναφαίρετα δικαιώματα 
που ίσχυαν πάντοτε στην Εθνική Τράπεζα και παραπέμπουν σε άλλες εποχές που όλοι 
θέλουμε να ξεχάσουμε. 
 Είναι προφανής η πρόθεση της Διοίκησης να ενεργοποιήσει μηχανισμούς και 
πρακτικές προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα στην επιτυχία της εξαγγελθείσας 
απεργίας του ΣΥΕΤΕ. 
 Αντί να σκύψει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στα προβλήματα των εργαζομένων 
στην ΕΤΕ και να επιδιώξει σε συνεργασία με τον ΣΥΕΤΕ να βρεθεί λύση, ενεργοποιεί 
πρακτικές που έχουν καταργηθεί στο παρελθόν για να μπλοκάρει τον αγώνα των 
εργαζομένων. 
 Είναι λογικό να την τρόμαξε η ανταπόκριση των συναδέλφων στην απεργία, γιατί 
διεπίστωσε – δυστυχώς αργοπορημένα - και η ίδια τι τρομακτικά προβλήματα 
δημιούργησαν στην τράπεζα οι επιλογές της, με την έλλειψη προγραμματισμού και 
στρατηγικής στην εθελουσία έξοδο. Ανίκανη, λοιπόν να τα αντιμετωπίσει επιλέγει το 
γνωστό δρόμο του αυταρχισμού και των απαγορεύσεων. 
 Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Εθνική έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απεργίες τα 
τελευταία χρόνια, ποτέ όμως δεν διανοήθηκε ή δεν τόλμησε η προηγούμενη Διοίκηση να 
πάρει παρόμοιες αποφάσεις . 
Συνάδελφοι, 
 Η εξέλιξη αυτή πρέπει να μας συσπειρώσει γύρω από τον ΣΥΕΤΕ και να χαλυβδώσει 
τη θέλησή μας να αγωνιστούμε όλοι μαζί με αποφασιστικότητα για την επιτυχία του αγώνα 
μας και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. 
 ΟΙ ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 
 Ο ΣΥΕΤΕ θα πραγματοποιήσει μαζικό διάβημα στην Διοίκηση και θα απαιτήσει την 
ανάκληση αυτής της απόφασης. 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΗ 
 

      Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
 Ο Πρόεδρος    H Aν. Γεν. Γραμματέας 

     Στ. Κούκος      Λίλα Δημητριάδου 


