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ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Τ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 22 Απριλίου έγινε η πρώτη συνάντηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με
τη Διοίκηση της Τράπεζας, για τη διαπραγμάτευση της νέας Επιχειρησιακής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ).
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ανέπτυξε το πλαίσιο των αιτημάτων της ΕΣΣΕ και υπογράμμισε ότι η
επίτευξη των επιδιωκόμενων

στόχων της Εθνικής Τράπεζας στο προσεχές διάστημα

απαιτεί συνθήκες εργασιακής ομαλότητας, προοπτικής και

συνεχούς επένδυσης στο

ανθρώπινο δυναμικό της. Μετά την οριστικοποίηση του κλαδικού πλαισίου, η
υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης θα συμβάλλει ουσιαστικά στην απαιτούμενη
ασφάλεια των εργαζομένων, που αποτελούν τη στέρεα βάση και το συγκριτικό
πλεονέκτημα της Τράπεζας σε αυτή την περίοδο των πρωτόγνωρων προκλήσεων.
Παράλληλα, μια ικανοποιητική Επιχειρησιακή Σύμβαση θα συνδράμει στην ανακούφιση
των οικονομικών τους αναγκών, εφόσον φέρει ρυθμίσεις στα δάνεια και αποκατάσταση
των συμβατικών αποδοχών, που επιδεινώνονται από το συνεχιζόμενο υφεσιακό και
μνημονιακό οικονομικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ανέλυσε το πλαίσιο των αιτημάτων της ΕΣΣΕ, που
συνοψίζεται:
 Στην προστασία της απασχόλησης και στην αποτροπή οποιουδήποτε
κινδύνου απολύσεων.
 Στη σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών.
 Στη βελτίωση και εξειδίκευση των πρόσφατων ρυθμίσεων της Κλαδικής
Σύμβασης για τα δάνεια σύμφωνα με τις προτάσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη
διμερή Επιτροπή Δανείων.
 Στη διευκόλυνση της Εκπαίδευση & της Επιμόρφωσης των εργαζομένων
στην Ε.Τ.Ε.

 Στην οικονομική στήριξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και του Ταμείου Αυτασφάλειας,
καθώς και σε άλλα ζητήματα του διεκδικητικού πλαισίου.
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ανακεφαλαιοποίηση και τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από το αναθεωρημένο σχέδιο
αναδιάρθρωσης, απάντησε ότι θα εξετάσει το πλαίσιο των αιτημάτων με θέληση
επίλυσης

των

προβλημάτων

που

αντιμετωπίζουν

οι

εργαζόμενοι

και

επιφυλάχτηκε να απαντήσει σε επόμενη συνάντηση.
Συνάδελφισσες, Συνάδελφοι,
Όλοι μαζί, συσπειρωμένοι γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με ενότητα και
αποφασιστικότητα, διεκδικούμε ικανοποιητική Επιχειρησιακή Σύμβαση.
Με θέσεις, επιχειρήματα και αγώνες υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και
τους θεσμούς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
.

