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Ακινα, 7.4.2022

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. λειτουργεί κεςμικά,
ςφμφωνα με το Καταςτατικό του

Συνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ,
Ήδθ από τον Σεπτζμβριο του 2021, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ωσ κεςμόσ, δζχεται ςυνεχείσ άνευ προθγουμζνου
επικζςεισ, από ςυγκεκριμζνουσ ςυνδικαλιςτικοφσ κφκλουσ, οι οποίεσ βαςίηονται ςε αςφςτολα
ψεφδθ και λάςπθ.
Κανείσ δεν μπορεί να ξεχάςει οφτε τισ ανακοινϊςεισ, οφτε τισ νομικζσ ενζργειεσ εναντίον του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για αναβολι των εκλογϊν, οφτε τισ νομικζσ ενζργειεσ εναντίον τθσ Ο.Τ.Ο.Ε. για ακφρωςθ
του ςυνεδρίου και διοριςμό προςωρινισ διοίκθςθσ.
Ζτςι αντιλαμβάνονται τον ςυνδικαλιςμό.
Τθν απάντθςθ όμωσ τθν ζλαβαν με εκκωφαντικό τρόπο τόςο ςτα δικαςτιρια όςο, κυρίωσ, ςτισ
πρόςφατεσ εκλογζσ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Φαίνεται όμωσ ότι δεν ζχουν μάκει να ςζβονται οφτε τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ.
Στισ δθμοκρατίεσ δεν αποφαςίηει οφτε το 7%, οφτε το 17%.
Στισ δθμοκρατίεσ αποφαςίηει θ πλειοψθφία. Και ςτον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. υπάρχει δεδθλωμζνθ πλειοψθφία
θ οποία δεν αμφιςβθτείται, με νωπι μάλιςτα εντολι από τουσ εργαηόμενουσ.

Συνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ,
Μζχρι ςιμερα ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προςπάκθςε να διαφυλάξει τον κεςμικό του ρόλο και επζλεξε
ςυνειδθτά να μθν απαντά ςε ανακοινϊςεισ παρατάξεων, κακόβουλα ςχόλια, «ψικφρουσ» και
«φιμεσ» ι αναρτιςεισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
Τπάρχουν όμωσ και όρια.
Δεν μπορεί κανείσ να αμφιςβθτεί, με ανυπόςτατα επιχειριματα, ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. λειτουργεί με
βάςθ τισ δθμοκρατικζσ αρχζσ, τθν αρχι τθσ πλειοψθφίασ και το Καταςτατικό του.
Επιλζξαμε ςιμερα να απαντιςουμε για τρεισ βαςικοφσ λόγουσ:
α) Το προθγοφμενο διάςτθμα ιταν ςε εξζλιξθ θ διαπραγμάτευςθ για τθν Κλαδικι φμβαςθ. Δεν
μποροφςαμε να επιτρζψουμε τον αποπροςανατολιςμό των εργαηομζνων από το πραγματικά
κορυφαίο κζμα.
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β) Τισ επόμενεσ μζρεσ κα ξεκινιςουν οι διαπραγματεφςεισ για τθν Επιχειρθςιακι φμβαςθ. Ο
Σφλλογοσ μασ κα διακζςει όλεσ του τισ δυνάμεισ για να φζρει το καλφτερο δυνατό
αποτζλεςμα. Δεν κα υπάρχει οφτε χρόνοσ, οφτε λόγοσ να αςχολοφμαςτε με τα «υπαρξιακά»
προβλιματα του κακενόσ.
γ) Δεν μποροφςαμε, όμωσ, να αφιςουμε «ςκιζσ» να πλανϊνται πάνω από τθ λειτουργία του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Στο πλαίςιο αυτό, επιςθμαίνουμε:
 Τα αποτελζςματα των πρόςφατων εκλογϊν αποτυπϊνονται δθμοκρατικά ςτθ ςφνκεςθ του
νζου Δ.Σ. με τθν κατανομι των εδρϊν ςτισ παρατάξεισ, όπωσ ακριβϊσ ορίηει το Καταςτατικό.
 Τα μζλθ του Δ.Σ., τακτικά και αναπλθρωματικά, τοποκετοφνται ελεφκερα και δθμοκρατικά
ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει
κανείσ.
 Οι αποφάςεισ λαμβάνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο με απόλυτθ πλειοψθφία και όχι
μειοψθφία.
 Το Προεδρείο ζχει τθν εμπιςτοςφνθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Κάκε μζλοσ του Προεδρείου
εκλζχκθκε ξεχωριςτά με μυςτικι ψθφοφορία των μελϊν του Δ.Σ. -όπωσ ορίηει το
Καταςτατικό- και όλοι ζλαβαν τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων, ζχοντασ τθν
εμπιςτοςφνθ των 19 από τα 25 μζλθ του Δ.Σ.
 Η κακθμερινι εκπροςϊπθςθ, διοίκθςθ και λειτουργία του Συλλόγου αςκείται από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματζα, ςφμφωνα με το Καταςτατικό, ςυνεπικουροφμενουσ από το
Προεδρείο και τουσ αποςπαςμζνουσ ςυναδζλφουσ.

ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΡΑΗ
Η «διευκόλυνςθ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ» ορίηεται με ςαφινεια ςτο άρκρο 17 του Καταςτατικοφ
το οποίο είναι αναρτθμζνο και διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε..
Παρόλα αυτά ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με βάςθ τα μζςα που διακζτει, διευκολφνει και με άλλουσ τρόπουσ τισ
Παρατάξεισ και τα μζλθ του Δ.Σ.. Η Διοίκθςθ του Συλλόγου λειτουργϊντασ λοιπόν δθμοκρατικά,
εφαρμόηει, επιπλζον των οριηόμενων ςτο άρκρο 17, μεταξφ άλλων και τα παρακάτω:
 Διακζτει τθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δ.Σ. ςτισ παρατάξεισ προκειμζνου να ςυνεδριάηουν,
όποτε και όςεσ φορζσ ηθτθκεί.
 Ζχει εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των μελϊν του Δ.Σ. ςτο email, 24 ϊρεσ το 24ωρο,
προκειμζνου να επικοινωνοφν με τουσ ςυναδζλφουσ (π.χ. αποςτολι ανακοινϊςεων ακόμα και
Κυριακι βράδυ).
 Αποηθμιϊνει ςθμαντικό μζροσ των τθλεφωνικϊν εξόδων χριςθσ κινθτοφ τθλεφϊνου των
μελϊν του Δ.Σ., ϊςτε να υπάρχει διευκόλυνςθ ςτθν επικοινωνία.
 Εξαςφαλίηει ςυνδικαλιςτικι άδεια ςτα μζλθ του Δ.Σ. κατά τισ θμζρεσ διεξαγωγισ των
ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο για
ςυνδικαλιςτικι δουλειά. Ειδικά για τουσ Συμβοφλουσ Περιφζρειασ καλφπτει τα ζξοδα
μετάβαςθσ ςτθν ζδρα του Συλλόγου, ενϊ παρζχει και τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ μζςω
τθλεδιάςκεψθσ.
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ΑΠΟΠΑΕΙ
Οι αποςπάςεισ ςτον Σφλλογο διατίκενται αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ και τθ λειτουργία του και
ςυγκεκριμζνα «…με υπόδειξη του οικείου Συλλόγου για τη διεκπεραίωςη των υποθζςεων των
Συλλόγων δυνάμεωσ Ο.Τ.Ο.Ε…» [Κλαδικι ..Ε. 1982] και όχι ςτισ Παρατάξεισ, όπωσ αυκαίρετα
οριςμζνοι προςπακοφν να παρουςιάςουν.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν ανικει ςτισ Παρατάξεισ.
Όποιοσ λοιπόν νομίηει ότι κα ζχει απόςπαςθ ςτον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., για να δουλεφει αποκλειςτικά για
«πάρτθ του», όποτε και όπωσ τον βολεφει, ενϊ οι υπόλοιποι αποςπαςμζνοι κα φορτϊνονται όλο
το βάροσ λειτουργίασ του ςωματείου και κα «τρζχουν» για να αντιμετωπίςουν τα κακθμερινά
προβλιματα, μικρά και μεγάλα, είναι «βακιά νυχτωμζνοσ».
Είναι αδιανόθτο να υπάρχει ςυνδικαλιςτισ που να κεωρεί ότι ζχει ιδιοκτθςιακι ςχζςθ με τθν
απόςπαςι του και μπορεί, με το ζτςι κζλω, να τθν κατζχει εςαεί.
Επειδι όμωσ κάποιοι φαίνεται να ζχουν αςκενι μνιμθ, τουσ υπενκυμίηουμε:


Εφαρμόηεται ακριβϊσ αυτό που και ο ίδιοσ ο ςυνδικαλιςτισ ωσ Αντιπρόεδροσ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.,
για πάρα πολλά χρόνια, εφάρμοηε και υποςτιριηε απαρζγκλιτα χωρίσ να ζχει εκφράςει ποτζ
αντίκετθ άποψθ. Τόςο για το κζμα των αποςπάςεων όςο και για το κζμα των γραφείων.



Ο ίδιοσ όταν αποςπάςτθκε το 2008 δεν ιταν εκλεγμζνοσ ςτο Δ.Σ.. Τϊρα «αγανακτεί» γιατί θ
αντικατάςταςι του γίνεται από το 1ο αναπλθρωματικό μζλοσ του Δ.Σ.



Το 2012, επί Αντιπροεδρίασ του ςυγκεκριμζνου ςυνδικαλιςτι, είχαν διακοπεί οι αποςπάςεισ
άλλων ςυνδικαλιςτϊν, μεταξφ των οποίων και του ςθμερινοφ Προζδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., οι
οποίοι και επζςτρεψαν ςτθν εργαςία τουσ, χωρίσ να κζςουν ποτζ κζμα για τον τρόπο λιψθσ
και εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ. Δεν ιταν οφτε οι πρϊτοι, οφτε οι τελευταίοι.
Άλλωςτε δεν ζχει διανοθκεί ποτζ κανείσ άλλοσ, του οποίου διακόπθκε θ απόςπαςθ, να κάνει
κάτι τζτοιο μζχρι ςιμερα.

Πότε τελικά υπιρξε «…καταχρηςτική, διχαςτική και πλήρωσ αντιδημοκρατική ενζργεια…» και
«…θεςμική εκτροπή…»;
Σότε ι τϊρα;

Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ πολιτικι μασ απόφαςθ και επιλογι είναι οι αποςπάςεισ να
κατανεμθκοφν ςτισ Παρατάξεισ που ςυμμετζχουν ςτο Προεδρείο και ωσ εκ τοφτου ζχουν και τθ
κεςμικι ευκφνθ κακθμερινισ λειτουργίασ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., όπωσ γινόταν πάντα.

Όςον αφορά τον ςυγκεκριμζνο ςυνάδελφο:


Γνϊριηε ότι κα διακοπεί θ απόςπαςι του.



Η απόςπαςι του διακόπθκε με τθν Π.Δ. 41/14.03.2022, δφο μινεσ μετά τθν εκλογι του νζου
Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτισ 21.01.2022. Είχε λοιπόν άπλετο χρόνο για να προετοιμάςει τθν
αποχϊρθςι του. Παρόλα αυτά, επζλεξε να δθμιουργεί προβλιματα ςτθν κακθμερινι
λειτουργία του Συλλόγου χάριν εντυπϊςεων κενοφ περιεχομζνου.
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Γνϊριηε ότι το γραφείο ζχει παραχωρθκεί ςε ςυνάδελφο που αποςπάςτθκε πρόςφατα. Του
είχε επιςθμανκεί αρκετζσ φορζσ προφορικά, ςυνζχιςε όμωσ να αγνοεί προκλθτικά τθν
απόφαςθ του Συλλόγου.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΛΛΟΓΟΤ
Στουσ χϊρουσ του Συλλόγου γραφείο και εξοπλιςμό (H/Y, τθλζφωνο, κτλ.) διακζτουν μόνο οι
αποςπαςμζνοι ςυνάδελφοι και οι υπάλλθλοι του Συλλόγου, όπωσ είναι αυτονόθτο. Τα υπόλοιπα
μζλθ του Δ.Σ. διακζτουν γραφείο και εξοπλιςμό ςτουσ εργαςιακοφσ τουσ χϊρουσ.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. οφτε είναι αρμόδιοσ, οφτε οφείλει να διακζτει γραφείο και εξοπλιςμό ςε
οποιονδιποτε ςυνδικαλιςτι τελεί ςτθ Διάκεςθ Προςωπικοφ και δεν είναι αποςπαςμζνοσ ςτον
Σφλλογο.
Ο ςυγκεκριμζνοσ ςυνάδελφοσ, ωσ εργαηόμενοσ οφείλει να απευκυνκεί ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
τθσ Τράπεηασ, ϊςτε με Πράξθ Διοίκθςθσ να ενταχκεί οργανικά ςε Μονάδα, θ οποία και κα του
διακζςει τόςο τον χϊρο όςο και τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό.
Αν τυχόν ο ίδιοσ αιςκάνεται αδικθμζνοσ που τελεί ακόμα ςτθ διάκεςθ Προςωπικοφ και κεωρεί
ότι θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ κωλυςιεργεί, εδϊ είμαςτε και, εφόςον μασ ηθτθκεί, κα παρζμβουμε
υπζρ του προκειμζνου να τοποκετθκεί άμεςα.

Με βάςθ λοιπόν όλα τα παραπάνω, όλοι μποροφν να αντιλθφκοφν ότι κανείσ δεν μπορεί να
ιςχυρίηεται ότι φιμϊνεται, παρεμποδίηεται ι δεν διευκολφνεται θ ςυνδικαλιςτικι του δράςθ.
Άλλωςτε αρκετά μζλθ του Δ.Σ. δεν είναι αποςπαςμζνοι, εργάηονται ςτισ υπθρεςίεσ τουσ και
αςκοφν παράλλθλα και ευςυνείδθτα τα ςυνδικαλιςτικά τουσ κακικοντα.

Συνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ,
Πράγματι, διανφουμε μια δφςκολθ περίοδο (οικονομικι κρίςθ, πανδθμία, πόλεμοσ).
Ολοκλθρϊκθκε θ διαπραγμάτευςθ για τθν Κλαδικι, ζχουμε όμωσ μπροςτά μασ τθ
διαπραγμάτευςθ για τθν Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ.
Το Προεδρείο και οι αποςπαςμζνοι ςτον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ςτουσ μόλισ 2 μινεσ που ζχουν αναλάβει
κακικοντα, δίνουν κακθμερινζσ μάχεσ ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
των ςυναδζλφων.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςυνοπτικά:
 Ζχει ιδθ πραγματοποιιςει ςυναντιςεισ ςε κορυφαίο επίπεδο με τθ Διοίκθςθ (Πρόεδρο και
Διευκφνοντα Σφμβουλο, H.R., Δίκτυο) προκειμζνου να κζςει όλα τα ςθμαντικά κζματα που
αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ και να πιζςει για λφςεισ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ απαιτοφν ςοβαρι
προετοιμαςία πριν τθν πραγματοποίθςι τουσ, και ςυνεχι παρακολοφκθςθ και παρζμβαςθ εκ
των υςτζρων.
 Συμμετζχει ςτισ Επιτροπζσ και τα υμβοφλια τθσ Τράπεηασ.
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 Προετοιμάηει και άλλεσ δράςεισ, ςυναντιςεισ και παρεμβάςεισ για το επόμενο διάςτθμα.
 Στιριξε ςε όλα τα επίπεδα και με όλουσ τουσ τρόπουσ τθν Ο.Τ.Ο.Ε. κατά τθ διάρκεια των
διαπραγματεφςεων για τθν υπογραφι τθσ νζασ Κλαδικισ φμβαςθσ.
 Ζδωςε διζξοδο ςτο κζμα των Οδοιπορικϊν Εξόδων.
 Ζκανε παρζμβαςθ ςτθ ςυγκζντρωςθ ςτελεχϊν του Δικτφου, μζςω του Προζδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
 Δθμιοφργθςε ομάδα εργαςίασ, ςτα πλαίςια λειτουργίασ του Δ.Σ., για τθν καλφτερθ
προετοιμαςία του πλαιςίου διεκδίκθςθσ τθσ Επιχειρθςιακισ φμβαςθσ, όπου τα μζλθ του Δ.Σ.
και οι Παρατάξεισ είχαν τθ δυνατότθτα και το χρόνο να κατακζςουν αναλυτικά τισ κζςεισ και
απόψεισ τουσ.
Είναι αξιοςθμείωτο ότι θ ςυγκεκριμζνθ Παράταξθ, που δικεν αςχολείται με τα προβλιματα,
είναι θ μόνθ που κυριολεκτικά δεν κατζκεςε καμία απολφτωσ κζςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα,
θ οποία ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει το ζργο τθσ. Στθν δε τελευταία ςυνεδρίαςθ δεν μπικε καν ςτον
κόπο να ςυμμετάςχει.
Κατά τ’ άλλα, κόπτονται για τα ςυμφζροντα των ςυναδζλφων.

Συνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ,
Η διαπραγμάτευςθ για τθ νζα Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ Εργαςίασ κα είναι ςκλθρι, δφςκολθ και
επίπονθ. Η ενότθτα των δυνάμεϊν μασ κα κρικεί ςτθν πράξθ. Είμαςτε απόλυτα πεπειςμζνοι ότι οι
εργαηόμενοι ςτθν Εκνικι Τράπεηα ζχουν κρίςθ, γνϊςθ και άποψθ.
Σε αυτι τθν προςπάκεια κα προχωριςουμε με όςουσ κζλουν και μποροφν. Δθλαδι με τθ
ςυντριπτικι πλειοψθφία των εργαηομζνων.
Όλοι μαηί ςυςπειρωμζνοι γφρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα δϊςουμε και αυτι τθ δφςκολθ μάχθ, για να
πετφχουμε τθν υπογραφι ικανοποιθτικισ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ.
Οι προκλιςεισ είναι μπροςτά μασ.

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Θφμιοσ
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