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            ΔΗ.ΣΥ.Ε. π. π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ 
 
 

                                                                              Ημ/νία: 19/04/2018 
 
 
  Συναδέλφισσες & συνάδελφοι, 

Οι εκρηκτικές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις της εποχής 
μας επηρεάζουν και συμπαρασύρουν τη χώρα μας στις πιο ακραίες 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ήτοι της εσωτερικής υποτίμησης και της 
συρρίκνωσης του εργατικού δικαίου. 

Μέσα  σε αυτήν την λαίλαπα, ως εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε., βιώνουμε την 
έντονη αμφισβήτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, οι οποίες 
απεικονίζονται μέσα από τις Συλλογικές μας Συμβάσεις (κλαδική, επιχειρησιακή). 

Εμείς συνάδελφοι, όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, οφείλουμε να 
είμαστε συσπειρωμένοι και ενωμένοι γύρω από τα συνδικαλιστικά μας όργανα. 

Μόνο μέσα από την Συλλογική δράση με αποφασιστικότητα, ενότητα, 
αλληλεγγύη και αγωνιστικό πνεύμα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν.    

 

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι, 

Με βάση τα παραπάνω και ενόψει των αρχαιρεσιών του ΣΥΕΤΕ από 23 
έως και 28 Απριλίου, η ΔΗ.ΣΥ.Ε. π. π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ αποφάσισε για άλλη μία 
φορά τη συμμετοχή της στην εκλογική διαδικασία της επιλογής του 
εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Τράπεζας, με την υποβολή της 
υποψηφιότητας του επικεφαλής της και Προέδρου του Συλλόγου μας 
συναδέλφου Τύρου Γιάννη, μέσα από τις γραμμές της ΔΗ.ΣΥ.Ε.  της 
ισχυρότερης και αποτελεσματικότερης παράταξης στον χώρο της 
τράπεζας. 

Πρόκειται για την παράταξη εκείνη που κράτησε υπεύθυνη στάση στην 
εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της εταιρείας, δεν εγκατέλειψε τη μάχη, όταν τότε 
πολλοί την προέτρεπαν, και στο τέλος κατάφερε να διασφαλίσει τη θεσμική 
εκπροσώπηση των εργαζομένων στο ανώτατο επίπεδο παρέμβασης και δράσης 
με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.      

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. είναι αυτή που στον χώρο της Ε.Τ.Ε. έχει αποδείξει 
διαχρονικά ότι γνωρίζει να αμύνεται, να διεκδικεί, να διαπραγματεύεται και να 
σημειώνει ιστορικές νίκες, οι οποίες παρέχουν τελικά σε όλους τους 
συναδέλφους ασφάλεια και ελπίδες για το παρόν και το μέλλον.    
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Υ.Γ. 

Σημειώνουμε ότι, δικαίωμα συμμέτοχης στη ψηφοφορία για τον 
εκπρόσωπο στο Δ.Σ. της τράπεζας έχουμε όλοι, ανεξάρτητα σε ποιον 
Σύλλογο ανήκουμε.  

Σχετικές πληροφορίες με τις ημερομηνίες της ψηφοφορίας και τον 
ορισμό των εκλογικών τμημάτων περιέχονται στην ανακοίνωση της 
Εφορευτικής Επιτροπής. 

 
                                ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 
 

                          ΔΗ.ΣΥ.Ε. π. π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ 


