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Ακινα, 7.11.2022

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ .Τ.Ε.Σ.Ε.
ΜΕ ΠΟΛΤ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΣΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Συναδζλφισσες, συνάδελφοι,
Με πολφ μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε με φυςικι παρουςία, μετά από ςχεδόν 3 χρόνια, θ Γενικι
Συνζλευςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 ςτθν Ακινα. Σε μια διαδικαςία που κφμιηε «άλλεσ
εποχζσ» με τθ ςυμμετοχι 700 ςυναδζλφων-μελϊν από όλθ τθν Ελλάδα, τθν αίκουςα γεμάτθ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια των εργαςιϊν και τισ τοποκετιςεισ 65 ομιλθτϊν.
Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ το ςϊμα ενζκρινε με πολφ μεγάλθ πλειοψθφία:
1. Τον Οικονομικό απολογιςμό του Δ.Σ.
2. Τθν Ζκκεςθ ελεγκτϊν επί τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του Δ.Σ.
3. Τα Πεπραγμζνα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
4. Τθν εξουςιοδότθςθ για διαπραγμάτευςθ και κατάρτιςθ Επιχειρθςιακϊν Συλλογικϊν Συμβάςεων
Εργαςίασ για Οικονομικά και Θεςμικά κζματα του προςωπικοφ.
5. Τθν εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για κιρυξθ ςτάςεων εργαςίασ και απεργιακϊν
κινθτοποιιςεων.
6. Τθν ανανζωςθ τθσ απόφαςθσ για εκπροςϊπθςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτθ Γ.Σ.Ε.Ε. μζςω τθσ Ο.Τ.Ο.Ε.
Επίςθσ το ςϊμα ενζκρινε ομόφωνα 2 πολφ ςθμαντικά ψθφίςματα:
α. Ενάντια ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ Τράπεηασ και του Δικτφου.
β. Για τθν αλλθλεγγφθ ςε όλουσ τουσ ςυνδικαλιςτζσ και εργαηόμενουσ που διϊκονται για τθ ςυνδικαλιςτικι
τουσ δράςθ.
Τα μθνφματα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ είναι πολλά και ξεκάκαρα:
 Η μαηικι ςυμμετοχι των μελϊν αναδεικνφει ακόμα περιςςότερο το ρόλο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τθν
υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων ςε αυτι τθ δφςκολθ περίοδο. Οι εργαηόμενοι είναι κοντά
ςτο Σφλλογο και ο Σφλλογοσ είναι κοντά ςτουσ εργαηόμενουσ.
 Οι εργαηόμενοι επανεπιβεβαίωςαν με τον πιο ξεκάκαρο και αδιαμφιςβιτθτο τρόπο τθν εμπιςτοςφνθ
τουσ ςτθν θγεςία του Συλλόγου μασ, υπερψθφίηοντασ με τεράςτια πλειοψθφία τα Πεπραγμζνα του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
 Απομονωκικαν όςοι -λίγοι- προςπακοφν ανεπιτυχϊσ εδϊ και καιρό με λάςπθ, ψζματα και φβρεισ να
οδθγιςουν ςε επικίνδυνεσ ατραποφσ το Σφλλογο και τουσ εργαηόμενουσ και οι οποίοι αντιμετωπίηουν
τον Σφλλογο ωσ «λάφυρο». Τθν απάντθςθ τθν ζλαβαν για ακόμθ μια φορά από τουσ ίδιουσ τουσ
εργαηόμενουσ.
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Τα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ όπωσ θ πίεςθ, το ωράριο, οι απαράδεκτεσ ςυμπεριφορζσ κάποιων
ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ κακϊσ και μεγάλα κζματα όπωσ θ ςυρρίκνωςθ του Δικτφου, ο μεταςχθματιςμόσ
και θ ψθφιοποίθςθ είναι ηθτιματα που αναδείχτθκαν ςτισ τοποκετιςεισ των ομιλθτϊν.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., αφουγκραηόμενοσ τουσ εργαηόμενουσ και τα παραπάνω μθνφματα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κα
εντείνει τισ παρεμβάςεισ, τισ πρωτοβουλίεσ και τισ δράςεισ του προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Συναδζλφισσες, συνάδελφοι,
Η μεγάλθ ςυμμετοχι και θ μεγάλθ και κακαρι ζγκριςθ των πεπραγμζνων ανανεϊνει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ
μεγάλθσ πλειοψθφίασ των εργαηομζνων ςτθ δράςθ και ςτθν κατεφκυνςθ του Συλλόγου. Δίνει ακόμα
μεγαλφτερθ ϊκθςθ ςτον Σφλλογο και μασ γεμίηει με μεγαλφτερθ ευκφνθ και αιςιοδοξία για να ςυνεχίςουμε
ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο παρεμβατικά για τθν αντιμετϊπιςθ των μεγάλων προκλιςεων που ζχουμε
μπροςτά μασ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΜΟ.

ΟΛΟΙ μαηί ςυμμετζχουμε μαηικά και κακολικά ςτθν

24ωρθ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
τθν Σετάρτθ 9 Νοεμβρίου 2022
κανείσ δεν εργάηεται, κανείσ δεν τθλεργάηεται

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Αθανάςιοσ Ντεκουμζσ

Θφμιοσ Παπαγιάννησ
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