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ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ
Η Τράπεζα αποφάσισε σε συνεδρίαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου στις 2.9.2004 να υλοποιήσει πρόγραμμα εθελουσίας
εξόδου με κίνητρα την προαγωγή στον επόμενο βαθμό ή
οικονομική αποζημίωση.
Ο διαγωνισμός τέκνων ως κίνητρο αποχώρησης απερρίφθη από
την Τράπεζα στην ανωτέρω συνεδρίαση.
Από την πρώτη στιγμή που ετέθη το ζήτημα ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε με
υπευθυνότητα χειρίστηκε το ζήτημα που αφορά 1.900 περίπου
συναδέλφους (συνεδρίασε δύο φορές το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και έγιναν
τρεις συναντήσεις με την Διοίκηση) αναδεικνύοντας τα πλέον επίμαχα
θέματα που απαιτούσαν διευκρινήσεις και ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ :
Α)
Στη βελτίωση των κινήτρων αποχώρησης (συμμετοχή στο
διαγωνισμό με απολυτήριο Λυκείου, μη φορολόγηση της αποζημίωσης).
Β)
Στην κάλυψη των Ασφαλιστικών Ταμείων τα οποία θα
επιβαρύνονταν ακόμα περισσότερο από μια απόφαση η οποία συμφέρει
την Τράπεζα αλλά επιβαρύνει τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Γ)
Στην κάλυψη των κενών που θα προκύψουν από τις αποχωρήσεις
με αντίστοιχο αριθμό προσλήψεων και με διαγωνισμό τέκνων
συναδέλφων.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τράπεζας βρίσκεται σε μια κρίσιμη διαπραγματευτική στιγμή με τη Διοίκηση
σε δύο βασικά ζητήματα.
1. Για την ενίσχυση των Ασφαλιστικών Ταμείων προκειμένου να
αποφευχθεί η κατάρρευσή τους.
2. Για τον καθορισμό ακριβούς ποσοστού επί των αποχωρούντων
που θα προσληφθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε
προσωπικό και να αντιμετωπιστεί η εντατικοποίηση που θα προκύψει
για όσους παραμείνουν.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ενημερώνονται από το Σύλλογο γιατί
οι φήμες και οι καλοθελητές δεν βοηθούν στην αίσια έκβαση του θέματος.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
ενδιαφέρεται να κατοχυρώσει τα συμφέροντα και των
αποχωρούντων αλλά βεβαίως και όσων παραμένουν και προσδοκούν να
έχουν σίγουρο παρόν και βέβαιο μέλλον.
Μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στις 8.9.2004 θα σας
ενημερώσουμε με αναλυτική ανακοίνωση.
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
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