
 

Συγκέντρωσεις Σ.ΥΕ.Τ.Ε.  

στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 8/9/2011 

       & στην Κοζάνη την Δευτέρα 12/92011 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πραγματοποίησε δύο συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη την  

Πέμπτη 8/9/2011 στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ PALACE και την Δευτέρα 12/9/2011 

στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλων Κοζάνης. 

 Στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης στην οποία συμμετείχαν μαζικά οι 

συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης μίλησαν ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε. σδ Σταύρος 

Κούκος και ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γιώργος Γιαννακόπουλος, ενώ 

απηύθυναν χαιρετισμό και τα μέλη των παρατάξεων που συμμετέχουν στο 

προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Μάκης Κατσίκας και Νίκος Παπατριανταφύλλου και  ο 

επικεφαλής του Γραφείου Βορείου Ελλάδος και αναπληρωτής Γραμματέας του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σδ Γιώργος Αρβανίτης. 

 



 Στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης ο σδ Σταύρος Κούκος αναφέρθηκε 

στα κλαδικά ζητήματα που απασχολούν τους τραπεζουπαλλήλους, στις 

πρωτοβουλίες και στους στόχους της Ο.Τ.Ο.Ε. για το επόμενο χρονικό διάστημα 

(Κλαδική Σύμβαση, αντιμετώπιση και ακύρωση της πρωτοβουλίας της Διοίκησης 

της Εμπορικής Τράπεζας να καταργήσει τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις, 

Δημιουργία ΕΤΑΤ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου της Ο.Τ.Ο.Ε., 

ΕΤΥΠ - Ενιαίο Ταμείο Υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων). 

 Στις δύο συγκεντρώσεις ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  Γιώργος 

Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στα ζητήματα που αφορούν στους εργαζόμενους 

της Εθνικής Τράπεζας όπως η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Ταμεία των 

εργαζομένων της Ε.Τ.Ε. (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Λογαριασμός Επικούρησης, Ταμείο 

Αυτασφάλειας). Επίσης  ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα Ταμεία μας αφενός από τις περιοριστικές πολιτικές που επιβάλλονται από την 

τρόικα και αφετέρου από την κατάσταση του Χρηματιστηρίου και των τιμών των 

Ελληνικών Ομολόγων, γιατί σημαντικό μέρος των αποθεματικών των Ταμείων 

είναι επενδυμένα σε μετοχές της Ε.Τ.Ε. και σε ομόλογα του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

Ανέπτυξε δε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για μια 

σειρά από θέματα (προβολή των θέσεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τις συγχωνεύσεις, 

την εφαρμογή των άρθρων της τελευταίας Επιχειρησιακής Σύμβασης, την 

τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και τη συνεργασία με την Ο.Τ.Ο.Ε. και την 

Γ.Σ.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την νεοφιλελεύθερη και 

αντιαναπτυξιακή πολιτική που επιβάλλει η τρόικα στην χώρα μας. 

Επίσης κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι ενωμένοι, αλληλέγγυοι και 

συσπειρωμένοι γύρω από τα συνδικαλιστικά τους όργανα προκειμένου 

οργανωμένα και μαζικά να αντιπαλέψουν αυτές τις πολιτικές και να επιβάλλουν 

πολιτικές που θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε ανάπτυξη και στην 

οικοδόμηση ενός κοινωνικού κράτους που θα διασφαλίζει τα κοινωνικά αγαθά 

σε όλους τους Έλληνες πολίτες. 



 

 


