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Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΤΥΧΕ  

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ 

ΝΙΚΗΣΟΥΝ 
 
 
 Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα με την καθολική τους συμμετοχή 
στην απεργία έδειξαν ότι είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι να προασπίσουν τα 
εργασιακά , τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και τη βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ 
απέναντι στην πολιτική της Διοίκησης. 
 Έδειξαν σ΄ όλους αυτούς που καθημερινά με την πολιτική τους τους 
υποτιμούν, τους απαξιώνουν, επιχειρούν να τους εκφοβίσουν και τους απειλούν 
ότι  μοχθούν για την πορεία της τράπεζας και ταυτόχρονα αγωνίζονται για να 
έχουν αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ασφάλεια στην εργασιακή τους ζωή. 
 Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα 
 
→ έχουν ιστορία και τη σέβονται 
 
→ έχουν εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα και τα  υπερασπίζονται 
 
→ έχουν αξία και αξιοπρέπεια και δεν τα διαπραγματεύονται με τα  bonus, 
 τα ταξίματα και τις δημόσιες σχέσεις 
 
Καλούμε τη Διοίκηση αυτή την κρίσιμη στιγμή να αναλάβει τις ευθύνες της 
και να ανοίξει ένα ουσιαστικό διάλογο με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που θα δώσει λύσεις 
στα μεγάλα και ανοιχτά θέματα που απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων. 
Διεκδικούμε την : 

• Επαναπρόσληψη του συναδέλφου που απολύθηκε αναίτια. 
• Επίλυση του Ασφαλιστικού, την αποκατάσταση της ζημιάς που 
επιφέρει η Διοίκηση με την πολιτική της στο ΤΥΠΕΤ. 

• Την υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης και τον 
• Σεβασμό των εργασιακών μας δικαιωμάτων και του Κανονισμού 
Εργασίας.  

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην περίπτωση που η Διοίκηση δεν ανταποκριθεί στο 
κάλεσμα του ΣΥΕΤΕ και στο μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμενοι με τη 
συμμετοχή τους στην απεργία θα κλιμακώσει τις ενέργειές του για να 
προασπίσει και να διευρύνει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.  
 [Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση]. 
 

Η ενότητα, ο αγώνας και η αποφασιστικότητα όλων των 

εργαζομένων θα φέρουν τη ΝΙΚΗ. 

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


