
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η εποχή που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
εργαζομένους και τα δικαιώματά μας. Η πλειονότητα 
των εργοδοτών σε Ελλάδα και Ευρώπη, με πρόσχημα 
την οικονομική κρίση, προσπαθεί με συνεχείς επιθέσεις 
να αμφισβητήσει και να καταργήσει στην πράξη ιστορικές 
κατακτήσεις των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού 
κινήματος. Τις κατακτήσεις εκείνες που διασφαλίζουν ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, ανθρώπινες και αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον οφείλουμε, όχι μόνο να υπε-
ρασπιστούμε με κάθε τρόπο τις κατακτήσεις μας, αλλά 
και να τις διευρύνουμε, με εργαλεία την ενημέρωση, τη 
συμμετοχή και τη συλλογική δράση.

Στα παραπάνω πλαίσια, αξιοποιούμε όλες τις δυνατότη-
τες που μας δίνει το διαδίκτυο με στόχο να γίνει η νέα μας 
ιστοσελίδα πόλος έλξης και χώρος αναφοράς για όλους 
του εργαζομένους στην τράπεζα. Με την εισαγωγή μίας 
σειράς από καινοτόμες προτάσεις και τη χρήση σύγχρο-
νων διαδικτυακών εργαλείων, φιλοδοξούμε να πετύχου-
με άμεση, ολοκληρωμένη και πολύπλευρη ενημέρωση 
των μελών μας. 

Με υπευθυνότητα και συντονισμένη δράση, ερχόμαστε 
κοντά στον κάθε συνάδελφο αξιοποιώντας τις δυνατότη-
τες της νέας τεχνολογίας, πάντα με γνώμονα την επίτευ-
ξη άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τα μέλη μας 
και τη βελτίωση της εργασιακής θέσης των εργαζομένων 
στην Εθνική Τράπεζα.
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Η νέα μορφή της ιστοσελίδας μας πε-
ριλαμβάνει μια σειρά από πρωτοπορι-
ακές λειτουργίες, προκειμένου ο συνά-
δελφος να ενημερωθεί με ταχύτητα και 
ευελιξία για τη δομή, την ιστορία αλλά 
και τις δραστηριότητες του Συλλόγου 
μας καθώς και των περιφερειακών 
συνδικαλιστικών μας οργάνων. Επίσης 
δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεται 
περιοδικά για τις δραστηριότητες του 
ΣΥΕΤΕ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER), 
να επιλύσει απορίες μέσα από τα κα-
ταγεγραμμένα συχνά τοποθετούμενα 
ερωτήματα (FAQs), να λάβει άμεση 
γνώση για πρόσφατες ειδήσεις που τον 
αφορούν ως εργαζόμενο (RSS feed), να 
αξιοποιήσει τη δυνατότητα καταγραφής 
της επιθυμίας του για αμοιβαία μετάθε-
ση (ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ), να προωθή-
σει ταχύτατα την πληροφόρηση που 
αφορά κρίσιμα εργασιακά ζητήματα 
της ίδιας του της Μονάδας (ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΑΚ), καθώς και να 
μοιραστεί θέσεις και δράσεις του ΣΥ-
ΕΤΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Παρακάτω αναλύουμε επιγραμματικά 
τις νέες-βασικές λειτουργίες της ανανε-
ωμένης μας ιστοσελίδας:

ΕΓΓΡAΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Κάθε συνάδελφος που επιθυμεί να λαμβάνει συστη-
ματική ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΣΥΕΤΕ, 
συμπληρώνει την παραπάνω φόρμα και λαμβάνει στο 
e-mail του τη σχετική πληροφόρηση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - FREQUENTLY 
ASKED QUESTIONS (FAQ’S)
Μετά από καταγραφή που πραγματοποιήθηκε σχετικά 
με τις πιο συχνές ερωτήσεις των συναδέλφων, παραθέ-
τουμε μία σειρά από ερωτήσεις-απαντήσεις για γρήγορη 
επίλυση αποριών σε βασικά ζητήματα που απασχολούν 
τους εργαζομένους στην Εθνική Τράπεζα.



RSS FEED
Μέσα από τη συγκεκριμένη λειτουρ-
γία, επιλέγουμε μία σειρά από γνω-
στά sites του internet προκειμένου ο 
συνάδελφος να λαμβάνει ευρύτερη 
ενημέρωση για θέματα που τον αφο-
ρούν.

EKΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή, δίνουμε τη δυ-
νατότητα στον κάθε συνάδελφο να γνωστοποιήσει το 
ενδιαφέρον του για αμοιβαία μετάθεση. Ο ΣΥΕΤΕ, εφό-
σον ο συνάδελφος το επιθυμεί και συμπληρώσει την 
αντίστοιχη φόρμα, θα αναρτήσει ηλεκτρονικά το αίτημα 
του συναδέλφου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η συγκεκριμένη επιλογή σε καμία περί-
πτωση δεν αντικαθιστά την προβλεπόμενη διαδικασία 
που ακολουθείται, όταν κάποιος συνάδελφος θέλει να 
υποβάλει αίτηση μετάθεσης για προσωπικούς λόγους. 
Η υλοποίηση του αιτήματος, εφόσον υπάρξει αντίστοι-
χο ενδιαφέρον, είναι ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών  
της Τράπεζας.

•

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΑΚ
Η ΕΑΚ είναι το βασικό κύτταρο συνδικαλιστικής δράσης 
του ΣΥΕΤΕ σε επίπεδο Καταστήματος/Μονάδας. Προκει-
μένου να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη 
μας και αποτελεσματική δράση σχετικά με τα διάφο-
ρα ζητήματα που απασχολούν το Κατάστημα/Μονάδα, 
εισάγουμε μία νέα λειτουργία που απευθύνεται στους 
εκλεγμένους εκπρόσωπους των ΕΑΚ. Στη συγκεκριμέ-
νη φόρμα, οι εκπρόσωποι των ΕΑΚ των Καταστημάτων/
Μονάδων καταγράφουν τα στοιχεία που αναφέρονται 
στις παρακάτω καρτέλες. Κάνοντας κλικ στη λέξη ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ, τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο 
ΣΥΕΤΕ για επεξεργασία, ενημέρωση και πραγματοποί-
ηση των απαραίτητων ενεργειών.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Δίνουμε τη δυνατότητα 
για άμεση σύνδεση με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook, twitter, κ.τ.λ.) 
προκειμένου ο κάθε συνά-
δελφος που το επιθυμεί, να 
προβάλει μέσω των παρα-
πάνω δικτύων τις θέσεις και 
τις δράσεις του ΣΥΕΤΕ.



Συνάδελφε,

Είμαστε στη διάθεσή σου, προκειμένου να γίνουν 

οι απαραίτητες βελτιώσεις στην ιστοσελίδα, στην 

κατεύθυνση της αποτελεσματικής δράσης του σω-

ματείου και της ολοκληρωμένης ενημέρωσης των 

εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1. MΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,  
Γ.Β.Ε. ΣΥΕΤΕ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
2310241200, 2310229027, 35188 (διεπ.) 
Email: moutsis@syete.gr  
Fax: 2310280762

2. ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ ΜΑΤΟΥΛΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΕΤΕ  
2103349928, 19928 (διεπ.) 
Email: syete@otenet.gr  
Fax: 2103212944

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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