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Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ : Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ 

 
Συνάδελφοι, 
Η συμμετοχή των τραπεζοϋπαλλήλων και ειδικά των εργαζομένων της Εθνικής 

Τράπεζας στις απεργίες και στις συγκεντρώσεις της ΓΣΕΕ, της ΟΤΟΕ και του ΣΥΕΤΕ που 
διοργανώθηκαν λόγω της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή ήταν μαζική. 

Οι διατάξεις του νέου νόμου δημιουργούν νέα δεδομένα στον κλάδο μας καθώς 
αποδυναμώνει σημαντικά το θεσμό της Κλαδικής Σύμβασης ,καταργεί την αρχή της 
ευνοϊκότερης ρύθμισης μεταξύ Κλαδικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων ενώ επιφέρει 
περαιτέρω μειώσεις στο εισόδημά μας λόγω  της μείωσης του αφορολόγητου ορίου. 

Συνάδελφοι, 
Ο ΣΥΕΤΕ δεν θα αποδεχθεί μοιρολατρικά τις δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου στις 

εργασιακές σχέσεις και στο βιοτικό μας επίπεδο. 
Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας (ΟΤΟΕ) συνεχίζουμε τον αγώνα μας 

προκειμένου : 
• Να διατηρηθεί η ισχύς της Κλαδικής Σύμβασης γιατί διασφαλίζει αξιοπρεπείς 
αμοιβές σ΄όλους τους τραπεζοϋπάλληλους και τον υγιή ανταγωνισμό στον 
Κλάδο. 

• Να στραφεί το τραπεζικό σύστημα στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας. 
• Να δομηθούν δημοκρατικές εργασιακές σχέσεις που να προστατεύουν τους 
εργαζόμενους από τις μονομερείς διαθέσεις των εργοδοτών. 

• Να ασκηθεί μια πολιτική που να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μας. 
• Να διασφαλιστούν τα κοινωνικά αγαθά (Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση). 
• Να κτυπηθεί η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή που αποτελεί μάστιγα για τη 
χώρα μας. 

Συνάδελφοι, 
Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η ηγεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης παίρνει καθοριστικές αποφάσεις που αναπαράγουν ένα αποτυχημένο 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο οξύνοντας περαιτέρω την οικονομική και κοινωνική κρίση σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  
 Ο ΣΥΕΤΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε εγρήγορση και 
συσπειρωμένοι γύρω από το Σύλλογό τους και την Ομοσπονδία τους να αγωνιστούν για 
μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή γι΄αυτούς και τις οικογένειές τους. 
 

 
 

 

 

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
              Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
         Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 

 


