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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΜΦΘΕΙ Η ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕ 
 
Συνάδελφοι, 
  Η ύπαρξη της Κλαδικής μας Σύμβασης αποτελεί κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας για την 
αξιοπρέπεια στην εργασία μας, για την διασφάλιση των βασικών εργασιακών μας δικαιωμάτων. 
 Σ΄ αυτές τις κρίσιμες στιγμές για το παρόν και το μέλλον της εργασίας μας δεν μπορεί 
κανείς να μένει απαθής, να μην παίρνει θέση, να αδιαφορεί. 
 Ο ΣΥΕΤΕ συνεπής στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων 
στην ΕΤΕ σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε την κλιμάκωση του αγώνα, των κινητοποιήσεων 
και των πρωτοβουλιών του. 
  

1.- Προκήρυξε Πανελλαδική απεργία για τις 2/6/2008 . 
2.- Εξουσιοδότησε το Προεδρείο του ΣΥΕΤΕ να υλοποιεί ολιγόωρες 
 στάσεις εργασίας.  
3.- Συνεχίζει τις καθημερινές αιφνιδιαστικές δράσεις στα  

καταστήματα της τράπεζας για ενημέρωση και εφαρμογή του  
ωραρίου συναλλαγών και αποχώρησης σε όλα τα καταστήματα  
και τις τουριστικές περιοχές. 

4.- Κλιμάκια του ΣΥΕΤΕ οργανώνουν περιοδείες σε όλους τους  
εργασιακούς χώρους της τράπεζας για πλήρη ενημέρωση  
όλων των συναδέλφων. 

5.- Συντονίζουμε τις δράσεις μας με τις ενέργειες της ΟΤΟΕ  για την  
ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας δύναμης και την επιτυχία  
του αγώνα μας. 

Συνάδελφοι, 
 Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ θα βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση έτσι ώστε να εκτιμά καθημερινά τα  
νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις μας και να διαμορφώνει ανάλογα τις  
πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας. 
 

● Ο αγώνας θα είναι μακρύς, πολύμορφος και αποφασιστικός. 
● Η δύναμη της ενότητας των εργαζομένων μπορεί και πρέπει να  

        κάμψει την αδιαλλαξία της Διοίκησης της ΕΤΕ. 
● Ο αποφασιστικός αγώνας όλων των εργαζομένων στην ΕΤΕ δεν θα  

          επιτρέψει την κατάργηση της Κλαδικής μας Σύμβασης και το  
   ξήλωμα στη συνέχεια όλων των θεσμικών μας κατακτήσεων που  
   κατοχυρώνουν τα εργασιακά μας δικαιώματα.  

 
√   ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
√   ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 
√   O ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
      ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ 
√    ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ 
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