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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Μετά το μοίρασμα των bonus αδιαφανώς και την απόφασή του
να μοιράσει 12 εκ. μετοχές στα στελέχη της αρεσκείας του που
προσέλαβε από την αγορά ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Τάκης
Αραπογλου δεν δίστασε να κατασυκοφαντήσει τα στελέχη και τους
12.000 σκληρά εργαζομένους στη τράπεζα προκειμένου να
υπερασπιστεί τα golden boys.
Στην σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ,
Γιωργος
Γιαννακόπουλος τόνισε
ιδιαίτερα
την
απαράδεκτη πολιτική της Διοίκησης που αφορά στην μαζική
πρόσληψη ειδικών Συμβούλων στην Ε.Τ.Ε. που «καπελώνουν»
υπηρεσιακά και οικονομικά τα άξια και ικανά στελέχη της Εθνικής
Τράπεζας.
Εκπροσωπώντας 16 εκ. μετοχές της Τράπεζας (Ταμεία,
Σύλλογος κ.α.) ο Πρόεδρος των εργαζομένων ζήτησε την κατάργηση
των stock options και νέα Γενική Συνέλευση πριν την απόσυρση της
Ε.Τ.Ε. από το πρόγραμμα στήριξης του τραπεζικού συστήματος.
Δεν θα επιτρέψουμε την "άρον-άρον" και χωρίς Συνέλευση
απεμπλοκή από το πρόγραμμα κάτι που αποφάσισε η Διοίκηση και τα
πέριξ αυτήν golden boys "προκειμένου να μοιράσουν και πάλι τα
bonus και τα stock options"
ανέφερε χαρακτηριστικά ο
κ.Γιαννακοπουλος
Απαντώντας ο κ. Αράπογλου μίλησε με ιδιαίτερα απαξιωτικό
τρόπο για την αξία και την ικανότητα των στελεχών της Ε.Τ.Ε.
λέγοντας ουσιαστικά ότι κανένα στέλεχος της Εθνικής τράπεζας δεν
έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις 350 θέσεις που έχουν
καταλάβει οι ειδικοί σύμβουλοι που έχουν μέχρι τώρα προσληφθεί
στην Τράπεζα με υψηλές αποδοχές.
Μετά από αυτήν την προκλητική και απαράδεκτη τοποθέτηση του
κ.Αράπογλου, ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποχώρησε από την Γ.Σ.

καταγγέλλοντας αυτήν την πρωτοφανή και προσβλητική για όλους
τους εργαζόμενους της Εθνικής, αναφορά του προέδρου.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί όλους τους εργαζόμενους σε αυτές τις
κρίσιμες στιγμές τόσο για την πορεία της Τράπεζας όσο και
για τα δικαιώματά των μισθωτών "με ενότητα, με
αποφασιστικότητα, με πίστη στις δυνατότητες τους, να
ακυρώσουν τις πολιτικές της Διοίκησης που θέλουν να
αλλάξουν την κουλτούρα και τη φυσιογνωμία της Ε.Τ.Ε. και
να απαξιώσουν τα στελέχη και τους εργαζόμενους της
Τράπεζας".

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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