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ΑΘΗΝΑ, 4.12.2009

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.
ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Συνάδελφοι,
Η νέα Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. άμεσα μετά την εκλογή της από το Δ.Σ. της
Τράπεζας κάλεσε το Προεδρείο του Συλλόγου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 3.12.2009.
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο νέος Πρόεδρος της Ε.Τ.Ε. κ. Β. Ράπανος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Ταμβακάκης οι οποίοι αναφέρθηκαν στα σχέδια που
έχουν για την Ε.Τ.Ε.
Δήλωσαν ότι θα εργασθούν για την ενίσχυση της Ε.Τ.Ε. τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο χώρο που δραστηριοποιείται διεθνώς, παράλληλα με την ενίσχυση του
κοινωνικού προσώπου της Τράπεζας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
της που αποτελεί και την κύρια δύναμή της.
Επίσης δήλωσαν ότι η νέα Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. θα συνομιλεί και θα
συνεργάζεται με τον Σ.ΥΕ.Τ.Ε., γιατί θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι είναι ένα βασικός
πυλώνας για την καλή πορεία της Τράπεζας.
Εκ μέρους του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ο Πρόεδρος Γ. Γιαννακόπουλος ανέλυσε τις θέσεις
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την Τράπεζα και τα ανοιχτά μέτωπα που δημιουργούν ανασφάλεια
στους

εργαζόμενους

της

Εθνικής,

μέτωπα

που

η

νέα

Διοίκηση

πρέπει

ν΄

αντιμετωπίσει, όπως :
1. Η

πορεία

Τράπεζας,

(συνεχής

ανάπτυξη

προς

αμοιβαίο

όφελος

των

εργαζομένων- μετόχων-κοινωνίας).
2. Ενέργειες της νέας Διοίκησης ώστε να κατοχυρωθεί ο θεσμικός συνομιλητής
στον Κλάδο και να ενισχυθεί η εμβέλεια των Επιχειρησιακών Συμβάσεων.
3. Η

αξιοποίηση

των

στελεχών

της

Τράπεζας

που

τα

τελευταία

χρόνια

υποβαθμίστηκαν και απαξιώθηκαν από την Διοίκηση Αράπογλου με την αθρόα
εισροή πάσης φύσεως συνεργατών.
4. Οι προσλήψεις προσωπικού στο Δίκτυο και τις Διευθύνσεις της Τράπεζας
ανάλογα με τις ανάγκες της.

5. Το Ασφαλιστικό στην κατεύθυνση της
•

Οριστικής λύσης στο θέμα της επικουρικής σύνταξης με βάση την
πρόταση της Ο.Τ.Ο.Ε.

•

Ενίσχυσης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη από
τις συνεχιζόμενες εθελούσιες εξόδους.

6. Οι δημοκρατικές εργασιακές σχέσεις με διαφάνεια, αντιεκειμενικότητα

και

αξιοκρατία, με συμμετοχή του Συλλόγου στις επιτροπές που αφορούν θέματα
προσωπικού και την εξέλιξη της Τράπεζας.
Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση δεσμεύτηκε να μελετήσει με προσοχή τις θέσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και
δήλωσε ότι πρόθεσή της είναι η διαβούλευση με τον Σύλλογο και η προσπάθεια
σύγκλισης των διαφορών μέσα από διάλογο και αμοιβαία κατανόηση, τονίζοντας
ότι λόγω και της προηγούμενης εμπειρίας στην Ε.Τ.Ε. είναι γνώστης πολλών
θεμάτων και καταστάσεων που υπάρχουν στην Τράπεζα.
Επίσης δήλωσε ότι αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες με την Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών

για το θέμα της Κλαδικής Σύμβασης προκειμένου να εξομαλυνθεί η

κατάσταση των τελευταίων ετών.
Συνάδελφοι,
Μετά από 4 χρόνια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Τ.Ε. Η εκτίμησή μας είναι ότι η πρώτη αυτή
συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και η Διοίκηση έδειξε ένα πρώτο
θετικό δείγμα γραφής αφού

επιθυμεί τις επαφές και τις συζητήσεις με τον

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Η νέα Διοίκηση οφείλει να συνεχίσει σ΄ αυτό το δρόμο που οδηγεί με βεβαιότητα
στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας και στη βελτίωση των εργασιακών
σχέσεων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Μότσιος

