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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΕΤΕ 
ΣΑΒΒΑΤΟ  5/9/2009 στη Θεσσαλονίκη 

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Βρισκόμαστε σ΄ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, σε μια παγκόσμια 
οικονομική κρίση που δημιούργησε η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται 
τα τελευταία χρόνια. 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της κρίσης 
γιατί χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εφαρμογής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής με 
δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή όλων των τραπεζοϋπαλλήλων και όχι μόνο 
καθώς τραπεζικοί κολοσσοί οδηγήθηκαν στην πτώχευση, εκατομμύρια 
εργαζόμενοι στην ανεργία και χιλιάδες μικρομέτοχοι είδαν την περιουσία τους 
να εξαφανίζεται (απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, έλλειψη εποπτείας, 
stock options, bonus, υπερβολική κερδοσκοπία, αλόγιστες επεκτάσεις, 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις κλπ). 

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών πιστή στο δόγμα αυτό πρωτοστατεί στην 
εφαρμογή αυτής της πολιτικής, ακόμη και σήμερα που οι αρνητικές 
επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία και στη ζωή όλων των 
εργαζομένων είναι εμφανείς. 

Οι τραπεζίτες αρνούνται τον ουσιαστικό διάλογο με την ΟΤΟΕ και τα 
Επιχειρησιακά σωματεία για όλα τα μεγάλα προβλήματα τόσο σε κλαδικό, όσο 
και σε επιχειρησιακό επίπεδο υπονομεύοντας τον κοινωνικό διάλογο, τη 
διαβούλευση και τη διαπραγμάτευση. Δεν ενδιαφέρονται για την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι τραπεζοϋπάλληλοι παρά 
μόνο για την διεύρυνση και την κατοχύρωση των δικών τους προνομίων και 
την αύξηση της κερδοσκοπίας των τραπεζών. Αδιαφορούν πλήρως για την 
προοπτική και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Η αμφισβήτηση με κάθε μέσο της Κλαδικής Σύμβασης και συνολικά των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας έχει ως στόχο την κατάργηση του ενιαίου 
μισθολογίου, την αλλαγή του ωραρίου εργασίας, την πλήρη αποδυνάμωση 
του συνδικαλιστικού κινήματος, το πέρασμα στις ατομικές συμβάσεις 
εργασίας, στην απόλυτη αρχή του διευθυντικού δικαιώματος και την πλήρη 
ομηρία των εργαζομένων. 
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Με την ευκαιρία του Πανεργατικού Συλλαλητηρίου που διοργανώνουν το 
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ 
αποφάσισε να πραγματοποιήσει  

Περιφερειακή Συνδιάσκεψη των εκλεγμένων Περιφερειακών 
Οργάνων στη Μακεδονία και Θράκη, (εκλεγμένοι στα Νομαρχιακά 
Παραρτήματα του ΣΥΕΤΕ, στα Εργατικά Κέντρα και στα Νομαρχιακά 
Παραρτήματα της ΟΤΟΕ) το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου και 
ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ στη Θεσσαλονίκη, με θέμα : 

1. Συνδικαλιστική ενημέρωση και συζήτηση  
2. Οργάνωση της καθημερινής δράσης μας για την προάσπιση 
και τη διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων  

Συναδέλφισσα/συνάδελφε,  

Σε μια περίοδο όπου υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού και η 
Διοίκηση αρνείται να προβεί σε προσλήψεις λογιστικού προσωπικού, ενώ : 

1. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί επιθέσεις εναντίον των 
εργασιακών μας δικαιωμάτων,  

2. Συνεχίζει τις προσλήψεις  ημετέρων ως συμβούλων και ειδικών 
συνεργατών με παχυλές αμοιβές,  

3. Προσπαθεί να ακυρώσει  την Κλαδική Σύμβαση,  
4. Να υπονομεύσει την Επιχειρησιακή σύμβαση και  
5. Να πετύχει τον έλεγχο του ΤΥΠΕΤ,  

η παρουσία σου στη συνδιάσκεψη θεωρείται απαραίτητη.  

(Πληροφορίες στο Γραφείο Βόρειας Ελλάδας του ΣΥΕΤΕ τηλ. 
2310241200 ή στο 6977345538).    

 

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα όσο συνεχίζεται αυτή η 
αντεργατική – αντικοινωνική πολιτική. 

 
 
 
 

Συναδελφικά  
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 
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