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Η ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΜΑ
ΘΑ ΠΕΕΙ ΣΟ ΚΕΝΟ
υναδζλφιςςεσ, υνάδελφοι,
Τα δικαιϊματα των εργαηομζνων και θ πορεία τθσ τράπεηασ βρίςκονται ςε μια κρίςιμθ καμπι.
Το τελευταίο διάςτθμα είμαςτε όλοι μάρτυρεσ μιασ κλιμακοφμενθσ προςπάκειασ, κυρίωσ μζςω του τφπου,
να διαμορφωκεί ζνα γενικευμζνο κλίμα ανθςυχίασ, εκφοβιςμοφ και ριηικϊν ανατροπϊν ςτισ εργαςιακζσ μασ
ςχζςεισ.
Μζςα ςε αυτό το κλίμα, θ προςπάκεια για επιτυχία του προγράμματοσ εκελοφςιασ εξόδου από τθν ΕΤΕ,
τείνει να εξελιχκεί, από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ, ςε εργαλείο εκφοβιςμοφ, υπονόμευςθσ των δικαιωμάτων
των εργαηομζνων και του ομαλοφ εργαςιακοφ κλίματοσ.
Οφείλει θ διοίκθςθ και τα ςτελζχθ τθσ να γνωρίηουν ότι:
 Όποια προςπάκεια εκφοβιςμοφ και ζμμεςων θ άμεςων απειλϊν πρζπει να ςταματιςει τϊρα γιατί κα
φζρει τα ακριβϊσ αντίκετα αποτελζςματα από αυτά που επιδιϊκει.
 Η κουλτοφρα των εργαηομζνων και των ςτελεχϊν τθσ Εκνικισ είναι βακιά ριηωμζνθ και δεν κα αλλάξει
με αποχϊρθςθ ενόσ αρικμοφ ςτελεχϊν, και κυρίωσ με αυταρχικζσ πρακτικζσ και με προςβολζσ
απαξίωςθσ και υποτίμθςθσ ζναντι των άλλων ςτελεχϊν είτε τραπεηοχπαλλιλων, είτε τθσ αγοράσ.
 Κάνουν λάκοσ και προςφζρουν κάκιςτεσ υπθρεςίεσ ςτθν Τράπεηα, όςοι πιςτεφουν και ιςχυρίηονται ότι
τα δικαιϊματά μασ, τα αςφαλιςτικά μασ ταμεία και ο κανονιςμόσ εργαςίασ που αποτζλεςαν διαχρονικά
κίνθτρο ανάπτυξθσ και ςτακερισ εξζλιξθσ τθσ Τράπεηασ, αποτελοφν ςιμερα τα εμπόδια για τθν
περαιτζρω ανάπτυξι τθσ.
Η Εκνικι κα προχωριςει προσ το μζλλον προβάλλοντασ τθν ιςτορία τθσ, τθν ταυτότθτά τθσ, τθν ιδιαίτερθ
φυςιογνωμία τθσ, τισ αξίεσ που μποροφν και ςιμερα, με αςφαλι και κετικό τρόπο να τθν οδθγιςουν ςτθν
νζα ψθφιακι εποχι και να γίνει ξανά πρωταγωνίςτρια ςτον Τραπεηικό κλάδο.
Οφείλει να ςχεδιάςει το μζλλον τθσ με νθφάλιο και αποφαςιςτικό τρόπο, αρνοφμενθ να υποταχκεί ςτισ
ςειρινεσ μιασ πρόςκαιρθσ, ςυγκυριακισ και κοντόφκαλμθσ επιλογισ γενικισ ςυρρίκνωςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ, καταςτθμάτων, εργαςιακοφ κόςτουσ, αδιακρίτωσ και χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ τισ επιπτϊςεισ
και τα κενά που δθμιουργοφνται ςτθν ιεραρχικι δομι και ςτθ λειτουργικι ςυνοχι τθσ Τράπεηασ.
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Ο ΣΥΕΤΕ εκπροςωπϊντασ τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των εργαηομζνων, που αποτελοφν τθν ψυχι τθσ
Τράπεηασ, δεν κα επιτρζψει τθν ιςοπζδωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων, τθν προςπάκεια δθμιουργίασ
τετελεςμζνων.
Ο ΤΕΣΕ καλεί όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να μθν υποκφπτουν ςε οποιονδιποτε εκβιαςμό, να ενθμερϊνουν
τον ςφλλογο και όλοι μαηί να ςυνεχίςουμε τον αγϊνα για τθν υπεράςπιςθ των κεςμϊν, των αμοιβϊν, των
εργαςιακϊν και αςφαλιςτικϊν μασ δικαιωμάτων.

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΤΜΕ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΡΙΖΟΝΣΑ ΣΗΝ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματζας

Γιώργος Μότςιοσ

Θφμιος Παπαγιάννης
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