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ΚΑΛΕΣΜΑ 
 

Συναδέλφισσα / Συνάδελφε, 
 

Η σκληρή λιτότητα, η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, η αναδιανομή 
εισοδήματος και πλούτου σε βάρος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, που 
επιβάλλονται από τους πιστωτές της χώρας, επιδεινώνουν τα προβλήματα, 
μεγιστοποιούν τις δυσκολίες και πυροδοτούν τον φαύλο κύκλο της κρίσης και της 
ύφεσης. 

Απορρίπτουμε κατηγορηματικά προτάσεις και «ιδέες» που επιχειρούν να 
μεταθέσουν το κόστος της κρίσης αποκλειστικά στους ανθρώπους της μισθωτής 
εργασίας και να ακυρώσουν οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης. Επιτέλους, είναι 
ώρα να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν σε αυτούς που ασύστολα 
κερδοσκοπούσαν τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτούς που μπορούν και πρέπει να 
σηκώσουν τα βάρη της κρίσης. 

Οι τραπεζίτες κλιμακώνουν τις παρεμβάσεις τους προκειμένου να επιτύχουν 
την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων. Η καταγγελία από τη Διοίκηση της 
Εμπορικής Τράπεζας των Επιχειρησιακών Συμβάσεων στοχεύει στην κατάργηση του 
θεσμικού πλαισίου που προστατεύει τους εργαζόμενους, με απώτερο σκοπό την 
επικράτηση των ατομικών συμβάσεων και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας για την 
περιστολή μισθών και δικαιωμάτων σε όλο τον κλάδο. 

Η ενότητα και η δράση των εργαζόμενων στον κλάδο είναι η βασική 
και αναγκαία προϋπόθεση για την προάσπιση των εργασιακών και 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Δεν παραχωρούμε τα δικαιώματα που 
έχουμε κατακτήσει εδώ και χρόνια με αγώνες. 

Βασικό στοιχείο αυτής της πορείας αποτελεί η αποκατάσταση της ομαλότητας 
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η διασφάλιση των κλαδικών και 
επιχειρησιακών ΣΣΕ (βάση των μισθολογικών και θεσμικών μας δικαιωμάτων), που 
αποτελούν άλλωστε και εγγύηση των συνθηκών υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

 
Συναδέλφισσα /Συνάδελφε, 

 
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΕ ΚΑΛΕΙ 
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σε συγκέντρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο μας, με 

ομιλητές:   
 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΚΟ &  
 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ  ΓΙΩΡΓΟ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ 

         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 
Γιώργος Γιαννακόπουλος           Γιώργος Μότσιος  

 


