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      ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 
 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

 

Με πξνεγνύκελε αλαθνίλσζε καο, ζαο είρακε ελεκεξώζεη γηα ηελ νκόθσλε απόθαζε ηνπ 

Δ καο, ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ πιιόγνπ καο ζε 

δηαθεθξηκέλε εηαηξία νξθσηώλ ειεγθηώλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο επζύλεο απέλαληη ζηα κέιε καο. 

Σόηε είρακε επηθαιεζηεί ηε γλσζηή παξνηκία ‘θαζαξόο νπξαλόο αζηξαπέο δε θνβάηαη’, 

γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη θαη κεηά ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 

 

Παξόιεο ηηο απξόζκελεο θαζπζηεξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιόγσ CoVid, ην πόξηζκα ησλ 

νξθσηώλ ινγηζηώλ πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο θαη ζα παξνπζηαζηεί ζηελ επηθείκελε 

εθινγναπνινγηζηηθή ζπλέιεπζε, απνδεηθλύεη πσο όζα αθνύζηεθαλ από ηνπο γλσζηνύο 

επηηήδεηνπο ζπκθεξνληνιόγνπο, ήηαλ ςεπηηέο θαη ζπθνθαληίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα 

πξνζσπηθό ηνπο ζπκθέξνλ, παξαπιαλώληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

άιινζη θαη λα κεδίζνπλ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ζηαζίδη ζην ζηάβιν εμαγνξάο ηνπο. 

αθώο ε επζύλε βαξαίλεη θαη ην σκαηείν ππνδνρήο θαη θαζνδήγεζεο ηνπο ζηε ρξήζε 

ηερληθώλ ιαζπνινγίαο θαη ζπθνθαληίαο, ηερληθώλ πνπ θαιά γλσξίδεη.  

 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε, ν ύιινγνο καο ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη ‘θαζαξόο’ ζε όια ηα επίπεδα. 

Οηθνλνκηθά, ζπλδηθαιηζηηθά, εζηθά!  

Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζνπκε λα ζαο θνηηάκε ζηα κάηηα όινπο καδί θαη θάζε 

έλαλ μερσξηζηά! 

 

 

Παξαδίδνπκε ινηπόλ όζνπο ζπληάρζεθαλ κε ηνπο επηηήδεηνπο θαη ζπληεξνύλ ηε ιαζπνινγία 

θαη ηε ζπθνθαληία ελαληίνλ ηνπ πιιόγνπ καο, ζηε ριεύε ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 

 

 

Γηα όινπο εκάο, πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε όινη 

ζηελ Σξάπεδα καο, γηα ηα νπνία αγσληδόκαζηε θαη παξεκβαίλνπκε νπζηαζηηθά, ρσξίο 

πιεζώξα εβδνκαδηαίσλ αλαθνηλώζεσλ ηύπνπ ‘θετγ βνιάλ’ θαη ρσξίο αληηδενληνινγηθέο 

ηαθηηθέο θαη εκκνληθέο ζπκπεξηθνξέο ‘δεκνζίνπ’. 
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Όια απηά ηα ρξόληα, ε πξνζπάζεηα καο έρεη πάληα γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο 

θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ καο θαζώο θαη ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζην 

ρώξν εξγαζίαο καο. πλερίδνπκε λα εξγαδόκαζηε κε ζπλέπεηα, ζηξαηεγηθή θαη ζρέδην ρσξίο 

ηπκπαλνθξνπζίεο θαη βεγγαιηθά. 

 

Κάζε ζηηγκή είκαζηε δίπια ζαο! 

 

 

 

 

 
 

ΓΙΑ ΣΟ Γ. 
 

     Ο Πρόεδρος                         ο Γεν. Γραμματέας 

 
                      ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΟΤΛΗ                             ΒΛΑΥΟ ΒΑΙΛΔΙΟ                   


