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ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΕΞΕΛΕΓΗ 

Ο συνάδελφος ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συνάδελφοι,

Στις 19.12.2006, συνήλθε το ∆.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. µε θέµα «Αναδιάρθρωση του Προεδρεί-

ου».

Η εκλογή του συναδέλφου Κούκου Σταύρου στη θέση του Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε. δρο-

µολόγησε τις αλλαγές και στο ∆.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Στη θέση του Προέδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επελέγη µε συντριπτική πλειοψηφία (23 θετικές 

ψήφοι και 2 λευκά) ο συνάδελφος Γιαννακόπουλος Γιώργος.

Στη θέση του Ταµία που κατείχε µέχρι χθες ο συνάδελφος Γιαννακόπουλος Γ. εκλέχτη-

κε ο συνάδελφος Κήπος Νίκος.

Ο τρόπος µε τον οποίο ψηφίστηκαν οι δύο συνάδελφοι δείχνει ότι στο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Επικρατεί κλίµα ενότητας και όλα τα µέλη του ∆.Σ. είναι στραµµένα προς την κατεύ-

θυνση της αντιµετώπισης των προβληµάτων που ταλανίζουν τους εργαζόµενους.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ

Το ∆.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι αποφασισµένο να συνεχίζει να αγωνίζεται µε µεγαλύτερη 

ένταση για:

1.  Την πρόσληψη νέων εργαζοµένων ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της Τρά-

πεζας.

2. Τη διασφάλιση του σηµερινού χαρακτήρα της Τράπεζας.

3. Τη στήριξη της βιωσιµότητας και της ανάπτυξης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.



4.  Την κατοχύρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων όλων των εργαζο-

µένων ασχέτως µε τη ηµεροµηνία προσλήψεώς τους.

5.  Την προστασία του Κανονισµού Εργασίας από τις απόπειρες παραβίασης του και 

απαξίωσής του από την ∆ιοίκηση.

6.  Την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων που απορρέουν από την Εργα-

τική Νοµοθεσία και τις Σ.Σ.Ε. (ωράριο συναλλαγής και εργασίας, χορήγηση αδειών, 

καταγραφή και πληρωµή υπερωριών κλπ).

7. Την υπογραφή ικανοποιητικών Κλαδικών και Επιχειρησιακών Συµβάσεων.

8.  Την αξιοποίηση από την ∆ιοίκηση των στελεχών που προέρχονται από την Εθνική 

Τράπεζα.

9.  Τη διαµόρφωση ενός επιστηµονικά παραδεκτού συστήµατος µε το οποίο θα µπαί-

νουν οι στόχοι στα καταστήµατα και στις ∆ιευθύνσεις.

10.  Τη χορήγηση του bonus που διανέµεται στους εργαζόµενους µε συγκεκριµένα 

κριτήρια και όχι µε µονοµερείς και αυθαίρετες αποφάσεις των επικεφαλής των 

µονάδων.

11.  Την επέκταση του stock option σ’ όλους τους εργαζόµενους και στα στελέχη της 

Ε.Τ.Ε.

Συνάδελφοι

Σας καλούµε να παραµείνετε συσπειρωµένοι γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. γιατί η ενότητα, η 

αγωνιστικότητα, η αλληλεγγύη και η µαζικότητα στις εκδηλώσεις του Συλλόγου είναι 

ο µοναδικός τρόπος για να διασφαλίσουµε και να διευρύνουµε τα δικαιώµατά µας.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραµµατέας

Γιώργος Γιαννακόπουλος      Ανέστης Πίσχινας


