
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30   ΑΘΗΝΑ,    7.1.2013 

 

Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σας εύχεται 

Ευτυχισμένο το 2013 για σας και τις οικογένειες σας. 

 

Συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεδρίασε στις 20 Δεκεμβρίου με θέμα 

Προγραμματισμό  Δράσης για το επόμενο χρονικό διάστημα.  

Μετά από ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο το Δ.Σ. αποφάσισε : 

1. Την στήριξη της Ο.Τ.Ο.Ε. για την υπογραφή ικανοποιητικής κλαδικής 

Σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε.- ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 

2. Την προετοιμασία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων 

που θα προκύψουν από την εξαγορά της EUROBANK και την δημιουργία 

ειδικής Επιτροπής, με την συμμετοχή των εξωτερικών συνεργατών του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αλλά  και συναδέλφων που θα θελήσουν να συνδράμουν τον 

Σύλλογο σ΄αυτό το μεγάλο εγχείρημα . 

3. Να αγωνιστεί για να αποκατασταθεί η αναλογιστική ισορροπία και η 

ρευστότητα του Ταμείου Αυτασφάλειας οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικό 

πλήγμα από την μη διανομή μερίσματος από την Ε.Τ.Ε. και το κούρεμα 

των ομολόγων. 

4. Να αναλάβει δράσεις για την στήριξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ώστε να συνεχίζει 

απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τα μέλη του. 

5. Να ζητήσει από την Διοίκηση να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να γίνουν οι 

προαγωγές το συντομότερο δυνατόν, να καλυφθούν οι κενές θέσεις των 

καταστημάτων που έχουν προκηρυχθεί, να καλυφθούν οι κενές θέσεις 

των Διευθύνσεων της Διοίκησης καθώς και να πραγματοποιηθούν οι 

μετατάξεις του Βοηθητικού προσωπικού. 

6. Την διεκδίκηση της μείωσης των κατηγοριών των καταστημάτων ώστε να 

υπάρχει, όσο το δυνατόν, ισότιμη εξέλιξη των εργαζομένων στο Δίκτυο με 

τους εργαζόμενους στις Διευθύνσεις της Διοίκησης και την προκήρυξη 

των θέσεων των Υποδιευθυντών των μονάδων του Δικτύου, η οποία έχει 

καθυστερήσει σημαντικά. 



7. Να σχεδιάσει το Προεδρείο πρόγραμμα περιοδειών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ώστε οι 

εργαζόμενοι σ΄ όλους τους εργασιακούς χώρους να ενημερωθούν για τις 

εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο, τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα μας. 

Παράλληλα να ακούσουν οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τις απόψεις των 

συναδέλφων και τα ζητήματα που τους απασχολούν.  

8. Την εκλογή Επιτροπών σε όλα τα καταστήματα  και τις  Διευθύνσεις της 

Τράπεζας για να υπάρχουν αντιπρόσωποι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σε κάθε 

εργασιακό χώρο για να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση των 

εργαζομένων αλλά και καλύτερη συνδικαλιστική και οργανωτική 

λειτουργία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  

Συνάδελφοι, 

 Δυστυχώς, η ενεργοποίηση του Απεργιακού Ταμείου καθυστέρησε, γιατί οι 

αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας δεν μπόρεσαν να μας εφοδιάσουν έγκαιρα 

με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αυτή. 

 Μετά από αυτό η ενεργοποίηση του Απεργιακού Ταμείου θα γίνει μέχρι τις 

15/1/2013. 

Συνάδελφοι, 

  Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί σε εγρήγορση όλους τους εργαζόμενους προκειμένου 

να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας από την 

ολομέτωπη επίθεση της τρόϊκας, της κυβέρνησης και των εργοδοτών. 

 Καθήκον και προτεραιότητα όλων μας είναι η προάσπιση του θεσμού των 

συνδικάτων τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο των εργοδοτών, των 

τροϊκανών και των συμμάχων τους προκειμένου να τα αποδυναμώσουν για 

να μπορούν και ακυρώνουν τις κατακτήσεις των εργαζομένων και τα 

κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.  

 

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
           Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
         Γιώργος Γιαννακόπουλος   Μάκης Κατσίκας 

 
 


