
 
 
 

 
 
 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 

Ν Ι Κ Η Σ Α Ν  

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στις 8/11 πραγματοποιήθηκε με τη 
μαζική συμμετοχή περισσότερων από 900 συναδέλφων και δόθηκε η δυνατότητα σε όλους 
να τοποθετηθούν ελεύθερα και δημοκρατικά, τόσο με τις ομιλίες και το διάλογο που αναπτύχθηκε 
όσο και με την ψήφο τους. 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. έδειξε το δρόμο της νέας πορείας ενότητας και διεκδικητικής δράσης του 
Συλλόγου, μιας πορείας που θα αγκαλιάζει χωρίς διακρίσεις ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους 
στην Εθνική Τράπεζα και θα τους δίνει τον πρώτο λόγο στα ζητήματα που τους αφορούν. 

Στις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν με κάλπη στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, οι 
συνάδελφοι υπερψήφισαν το πλαίσιο της ΔΗ.ΣΥ.Ε. και έστειλαν ξεκάθαρα και με σαφήνεια 
μήνυμα ενότητας των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, μήνυμα υπεράσπισης του Συλλόγου 
μας, που απευθύνεται και σε όσους επεξεργάζονται σχέδια υπονόμευσης. 

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στην οποία συμμετείχαν 811 συνάδελφοι, η ΔΗ.ΣΥ.Ε. έλαβε ποσοστό 47,5% επί 
των εγκύρων ψηφοδελτίων και εξέλεξε 3 από τα 5 τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Πιο αναλυτικά, έλαβαν: 

 ΨΗΦΟΙ 
ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΣΥΕ 336 3 

ΔΑΚΕ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 154 1 

ΔΑΣ 121 1 

ΕΝΙΑΙΑ 96 - 

Παράλληλα, οι συνάδελφοι υπερψήφισαν τον Διοικητικό και τον Οικονομικό Απολογισμό 
του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., όπως πρότεινε η ΔΗ.ΣΥ.Ε. 

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. θα τιμήσει στο ακέραιο την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που της δείχνουν οι 
εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα και θα ανταποκριθεί στο μήνυμα της βούλησής τους για έναν 
Σύλλογο ενωμένο και δυνατό, χωρίς εξαρτήσεις ή δεσμεύσεις. 

Οι επικείμενες αρχαιρεσίες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα διεξαχθούν με ομαλότητα και πλήρη διαφάνεια, 
γιατί όλοι εμείς δεσμευόμαστε από τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δική μας 
δύναμη παρέμβασης και δράσης και αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουμε στο ακέραιο προς όλους 
τους εργαζόμενους στην Εθνική, ώστε να υπερασπίσουμε τα συλλογικά μας δικαιώματα. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά και μαζικά στις εκλογές από 
τις 8 έως τις 13 Δεκεμβρίου, να στηρίξουν την ΔΗ.ΣΥ.Ε. και να στείλουν το αποφασιστικό 
μήνυμα Ενότητας και Δράσης για έναν Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αξιόπιστο, αυτόνομο, υπεύθυνο, 
διεκδικητικό και αποτελεσματικό. 


