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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. ΛΕΝΕ  
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 
 ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗ 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 
 
Συνάδελφοι, 
 
 Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. με μια ανακοίνωση γεμάτη ανακρίβειες και απειλές προς τους εργαζόμενους 
προσπαθεί να μειώσει την αξία της Κλαδικής Σύμβασης και να εξωραΐσει το σκληρό και αντιεργατικό της 
πρόσωπο. 
 Φορώντας το προσωπείο της δήθεν ευαισθησίας προς τους νόμους και τους εργαζόμενους θέλει να 
διασπάσει το αρραγές μέτωπο των εργαζομένων και του  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με την Ο.Τ.Ο.Ε.  Επικαλείται στην 
ανακοίνωσή της ότι κάλεσε τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σε διαπραγματεύσεις και εμείς αρνηθήκαμε.  
 Αυτό που ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αρνήθηκε ήταν ότι όταν η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. μας κάλεσε και μας είπε ότι για 
να δώσει εξουσιοδότηση για την Κλαδική Σύμβαση πρέπει  πρώτα να αλλάξουμε τον Κανονισμό Εργασίας, 
είπαμε «ΟΧΙ δεν θα πάρουμε». 

Δηλώσαμε πράγματι ότι η Κλαδική μας Σύμβαση είναι αδιαπραγμάτευτη. Αλήθεια όταν οι 
εκπρόσωποι της Διοίκησης ζητούσαν αλλαγή κανονισμού εργασίας για να δώσουν εξουσιοδότηση για την 
Κλαδική Σύμβαση δεν ίσχυαν οι κανόνες του ανταγωνισμού που τώρα επικαλούνται; Τώρα μετά την 
άρνησή μας ανακάλυψε η Διοίκηση τον ανταγωνισμό; Τι άλλο αλήθεια θα δούμε στη συνέχεια; Ένα είναι 
σίγουρο πάντως ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πτοηθούν από τις απειλές της Διοίκησης.  
 Οι αγώνες των εργαζομένων, του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της Ο.Τ.Ο.Ε. θα κλιμακωθούν και θα συνεχιστούν 
με μεγαλύτερη ένταση μέχρι τέλους. Η Κλαδική μας Σύμβαση αφορά :  

• Βασικό Μισθό (ενιαίο Μισθολόγιο ) 
• Ωράριο εργασίας 
• Άδειες 
• Κοινωνικές παροχές (γάμου, τέκνων, βρεφονηπιακοί σταθμοί, επίδομα τοκετού, κατασκηνώσεις κλπ. 
• Επιστημονικά επιδόματα 

Και κάτι τελευταίο προς την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε.. 
Με ποιόν αλήθεια διαπραγματεύεται όταν αποφασίζει μόνη της: 

• Stock options 
• Bonus 
• Πρόσθετες παροχές 
• Αποφασίζει εξωπραγματικούς στόχους για τα καταστήματα 
• Προβάλλει ως πρότυπο την EUROBANK απαξιώνοντας την ιστορία και την κουλτούρα της Ε.Τ.Ε.  
• Προχωρά σε παράνομες και παράτυπες ενέργειες παραβιάζοντας τον Κανονισμό Εργασίας 

(ενοικιαζόμενοι, ειδικοί συνεργάτες, σύμβουλοι κλπ). 
 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν μπορεί να διαπραγματευτεί Κλαδικά θέματα 
Τα εργασιακά δικαιώματα και οι αυξήσεις δεν μπαίνουν στη λογική του 

ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζιτών  
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ. 

 

 
         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώργος Γιαννακόπουλος        Γιώργος Μότσιος  

 


