
 

 

 

 

Αθήνα, 24.1.2022 

 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
 

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι, 

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21.1.2022 η διαδικασία συγκρότησης του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μετά από μία 

περίοδο αλλεπάλληλων εκλογικών διαδικασιών σε Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και Ο.Τ.Ο.Ε. στις οποίες η ΔΗ.ΣΥ.Ε. 

αναδείχτηκε εκ νέου η κυρίαρχη παράταξη με την ισχυρή στήριξη των εργαζομένων. 

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, οι προκλήσεις για τα εργασιακά μας θέματα είναι πολλές:  

▪ Ο Μετασχηματισμός που διαμορφώνει νέα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα του τραπεζικού συστήματος. 

▪ Η εξελισσόμενη πανδημία που επιβάλλει νέους όρους στο εργασιακό περιβάλλον. 

▪ Ο  Νόμος Χατζηδάκη που υπονομεύει ιστορικές κατακτήσεις των εργαζομένων. 

Μπροστά μας έχουμε ένα νέο και σύνθετο περιβάλλον όπου επιβάλλεται και θα χρειαστεί συντονισμένη και 

συλλογική δράση. 

Στην Εθνική Τράπεζα βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρηματικές και οργανωτικές αλλαγές που λειτουργούν εις βάρος των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων οι οποίες απαιτούν και θα λάβουν άμεση και δυναμική αντιμετώπιση. 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗ.ΣΥ.Ε. 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε., όπως είχε ανακοινώσει προεκλογικά, προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες σε συλλογικές διαδικασίες 

ανασυγκρότησης. Η οργανωμένη βάση της παράταξης με δημοκρατικές διαδικασίες και όρους συνέχειας και 

ανανέωσης, συμμετείχε σε αυτό το νέο ξεκίνημα για τη ΔΗ.ΣΥ.Ε. 

Τη Δευτέρα 17.1.2022 συνεδρίασε η ολομέλεια της παράταξης που αποτελείται από τους 500 υποψηφίους μας στις 

εκλογές του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και εξέλεξαν το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο (ΚΕ.ΣΥ.Ο.) της ΔΗ.ΣΥ.Ε. το 

οποίο συγκροτείται από 75 μέλη πανελλαδικά και θα έχει την κύρια ευθύνη λειτουργίας της. 

Την Τετάρτη 19.1.2022 συνεδρίασε το νέο ΚΕ.ΣΥ.Ο. το οποίο: 

✓ Εξέλεξε το νέο Γραμματέα της ΔΗ.ΣΥ.Ε., σδ. Αθ. Ντεκουμέ. 

✓ Ενέκρινε την εισήγηση για τη συγκρότηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. προχωράει συντεταγμένα ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει όλες τις οργανωτικές 

αλλαγές που έχει σχεδιάσει καθώς και να διαμορφώσει ένα σύγχρονο πλαίσιο Αρχών και Θέσεων που θα 

ανταποκρίνεται στη νέα εποχή. 

Σε αυτή την πορεία η ΔΗ.ΣΥ.Ε. είναι ανοιχτή σε όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους. 

 



Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. με κύριο γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και με βάση τη μεγάλη εμπιστοσύνη 

που της έδειξαν για μία ακόμη φορά οι συνάδελφοι στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., θα λειτουργήσει, όπως 

άλλωστε έκανε πάντα, ως δύναμη ευθύνης αλλά και προοπτικής για το εργασιακό μας μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο η 

πρόταση μας για τη συγκρότηση του νέου προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμπεριέλαβε όλες εκείνες τις παρατάξεις που 

δρουν και λειτουργούν με σεβασμό στη λειτουργία των θεσμών του Συλλόγου μας. Παρατάξεις που έχουν αποδείξει 

στην πορεία ότι μπορούν να συνεργαστούν στη βάση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  

Το νέο Προεδρείο έχει τη στήριξη των 19 από τα 25 μέλη του νέου Δ.Σ. 

Σε καμία περίπτωση η πρόταση μας για το Προεδρείο δεν σημαίνει ότι υπάρχει ταύτιση πολιτικής και θέσεων με τις 

παρατάξεις που συμμετέχουν. Στο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. λειτουργούν οι δημοκρατικές διαδικασίες και η βούληση των 

συναδέλφων εκφράζεται στις έδρες του Δ.Σ. που πήρε η κάθε παράταξη. Το Δ.Σ. είναι αυτό που λαμβάνει τις 

αποφάσεις. Η εκπροσώπηση στο Προεδρείο όμως είναι μία διαφορετική διαδικασία που προϋποθέτει «δείγματα 

γραφής».  

Για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος της πρότασης μας δυνάμεις οι οποίες: 

▪ Προσπάθησαν προεκλογικά να εξαπατήσουν τους συναδέλφους με ασύστολα ψέματα, λάσπη και ύβρεις 

προκειμένου να υφαρπάξουν με κάθε τρόπο τη ψήφο τους. 

▪ Λειτουργούν απαξιωτικά προς τα όργανα και την εκπροσώπηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχοντας ως κύρια θέση τους ότι όλοι 

οι άλλοι εκτός από αυτούς, είναι γραφειοκράτες και «ξεπουλημένοι» στην εργοδοσία. 

▪ Λειτουργούν διασπαστικά, την ώρα που το ζητούμενο είναι η ενότητα των δυνάμεων μας. 

▪ Προέκυψαν καιροσκοπικά για να εξυπηρετήσουν, αποκλειστικά και μόνο, ατομικές φιλοδοξίες. 

▪ Προσέφυγαν με ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Συλλόγου, προσπαθώντας να ακυρώσουν με επικίνδυνες 

νομικές ακροβασίες και μεθοδεύσεις, δημοκρατικές διαδικασίες των εργαζομένων και έβαλαν ευθέως εναντίον 

του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (προκειμένου να αναβάλουν τις εκλογές) και της Ο.Τ.Ο.Ε. (προκειμένου να αναβληθεί το Συνέδριο 

και να διοριστεί προσωρινή διοίκηση). Όλες οι νομικές τους ενέργειες έπεσαν όμως στο κενό και απορρίφθηκαν 

πανηγυρικά από τα δικαστήρια. 

▪ Ενώ προεκλογικά έλεγαν «…καταδικάστε εκλογικά το παλιό…», «…ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ στο αναχρονιστικό και 

φθαρμένο συνδικαλιστικό σκηνικό…», μιλούσαν για «…τον κατήφορό τους…», και ότι είναι «…εξαφανισμένοι…»,  

μετεκλογικά δεν είχαν ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ να ζητούν συνεργασία στο Προεδρείο με τους 

ίδιους που κατήγγειλαν, και όλα αυτά για να εξασφαλίσουν μια «καρέκλα». 

Με τέτοιες δυνάμεις η ΔΗ.ΣΥ.Ε. δεν μπορεί να συνεργαστεί στο Προεδρείο του Συλλόγου. 

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι, 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. έχει διαχρονικά ταυτίσει την πορεία της με όλες τις ιστορικές κατακτήσεις για τους εργαζόμενους στην 

Εθνική Τράπεζα. Στην κρίσιμη συγκυρία που βιώνουμε, ακολουθούμε, όπως πάντα, το δρόμο της ευθύνης, της 

συνέπειας και της αλήθειας. 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. προχωράει αποφασιστικά στο μέλλον έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 

τα καθημερινά αλλά και σύνθετα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους.  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ: 

✓ Με σχέδιο για την επόμενη ημέρα, για να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά όλοι οι εργαζόμενοι. 

✓ Με προσήλωση στις συλλογικές μας διεκδικήσεις. 

✓ ΜΑΖΙ με όλους τους εργαζομένους που πιστεύουν σε ένα ισχυρό, αυτόνομο και διεκδικητικό Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε. 


