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ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Πρέπει να γίνει κατανοητό πως:
 Οι εργαζόμενοι, οι αμοιβές και τα δικαιώματά τους δεν ήταν ποτέ η αιτία για τα
προβλήματα ρευστότητας και επισφαλειών της Ε.Τ.Ε., ούτε βέβαια ο λόγος για
τις ανακεφαλαιοποιήσεις της.
 Οι εργαζόμενοι έδωσαν και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, στηρίζοντας την
Τράπεζα και την πελατεία ακόμα και στις πρωτόγνωρα δυσχερείς συνθήκες της
τραπεζικής αργίας και των capital controls.
 Οι εργαζόμενοι θα κληθούν και πάλι να στηρίξουν την αναβάθμιση του ρόλου
της Ε.Τ.Ε. στον κλάδο, τη διεύρυνση των εργασιών και την κερδοφορία της.
Η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων της Διοίκησης στο προσεχές διάστημα δεν
μπορεί να γίνει σε συνθήκες τριβών και αμφισβήτησης της απασχόλησης, σε συνθήκες
διατήρησης των σοβαρών μισθολογικών απωλειών και υποβάθμισης των δικαιωμάτων
τους.
Απαιτούνται

συνθήκες

εργασιακής

ομαλότητας,

ασφάλειας,

προοπτικής

και

συνεχούς επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί, με θετικό
και εποικοδομητικό διάλογο, μέσα από την Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., που θα αναγνωρίζει

την προσφορά των εργαζομένων, θα παρέχει ασφάλεια και θα λειτουργήσει ως
αφετηρία αισιοδοξίας και προοπτικής για τους εργαζόμενους και την Τράπεζα.
Η υπογραφή Σ.Σ.Ε. είναι θεμελιώδες ζήτημα για μια σταθεροποιημένη πορεία
με μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική της Ε.Τ.Ε.
Καλούμε τη Διοίκηση
να επανεξετάσει τη στάση της και να ανταποκριθεί θετικά στο πλαίσιο διεκδικήσεων
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε., που στοχεύει να λύσει σε αμοιβαία επωφελή βάση
σωρευμένα και σοβαρά προβλήματα των συναδέλφων μας.
Να ανταποκριθεί θετικά
 στη διασφάλιση της εργασίας
 στην απομείωση των μισθολογικών απωλειών με στόχο την πλήρη εξάλειψή τους
 στην επιτακτική ανάγκη ουσιαστικής διευκόλυνσης των εργαζομένων για την
ομαλή εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως δανείων τους,
 στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του Ταμείου Αυτασφάλειας και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
που πλήττονται από σοβαρές απώλειες εισφορών.
Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 10 Ιουνίου, αφού εξέτασε
διεξοδικά τις απαντήσεις της Διοίκησης, αποφάσισε να προχωρήσει σε 3ωρη στάση
εργασίας με στόχο η Διοίκηση να επανέλθει με νέες βελτιωμένες προτάσεις.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., μέσα από τη διαπραγμάτευση της νέας Ε.Σ.Σ.Ε., μεριμνά, σταθερά και
αταλάντευτα, για την αναγκαία αποκατάσταση της θέσης των συναδέλφων μας.
ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ενότητα και η αποφασιστικότητα των συναδέλφων στον κάθε εργασιακό χώρο είναι:
 η βάση για να δυναμώσουμε τη φωνή και την παρέμβασή μας,
 η εγγύηση για την υπογραφή ικανοποιητικής ΕΣΣΕ.

•

Για την ακριβή ημέρα και ώρας της στάσης εργασίας θα σας ενημερώσουμε
με νεότερη ανακοίνωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

