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Ανοικτή επιστολή προς τους νέους συναδέλφους
Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στην Εθνική
Τράπεζα στην οποία αυτή την στιγμή εργάζονται άλλοι 10.000 περίπου
συνάδελφοι - εργαζόμενοι.
Σας περιμένει μια τράπεζα υγιής, βιώσιμη, αναπτυξιακή που έχει το δικό
της ειδικό βάρος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην ελληνική οικονομία,
στην πορεία της χώρας.
Η πολυσήμαντη ιστορία της το επιβεβαιώνει, η σημερινή πρωτόγνωρη
οικονομική κρίση την καλεί να διαδραματίσει ξανά τον εθνικό, αναπτυξιακό
και κοινωνικό της ρόλο.
Ταυτόχρονα
συνδιαμορφώνουν

οι

10.000

εργαζόμενοι-συνάδελφοι

και

στηρίζουν

καθημερινά

τη

στην

λειτουργία

Ε.Τ.Ε.

της,

την

ανάπτυξή της, την ιδιαίτερη εργασιακή της κουλτούρα. Μια κουλτούρα
δημοκρατική και συμμετοχική που διασφαλίζει και την ανάπτυξη της Τράπεζας
και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Για

τον

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

τα

εργασιακά

δικαιώματα

των

εργαζομένων

ενισχύουν την ασφάλεια, την ευθύνη και την αξιοπρέπεια στην εργασία.
Αποτελούν εν τέλει ισχυρό κίνητρο εξέλιξης, παραγωγικότητας, και
δημιουργικότητας

για τους εργαζόμενους,

ενισχύοντας τη σταθερή

μακροπρόθεσμη θετική πορεία της τράπεζας προς το μέλλον.
Με αφορμή αυτή την πρώτη επικοινωνία μαζί σας, θέλουμε να σας
ενημερώσουμε επιγραμματικά ότι, μαζί με τις υποχρεώσεις σας απέναντι στην
Τράπεζα, υφίστανται και εργασιακά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί μέσα
από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) σε εθνικό, κλαδικό και
επιχειρησιακό επίπεδο.
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1ον.-

Ο Κανονισμός Εργασίας της Ε.Τ.Ε. αποτελεί ένα ισχυρό νομικό

θεσμικό κείμενο που δεσμεύει την Τράπεζα και τους εργαζόμενους, μέσα
στον οποίο αναφέρονται οι

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δύο

πλευρών.
Ο ισχύον Κανονισμός Εργασίας έχει περιβληθεί με την ισχύ της
Επιχειρησιακής Σύμβασης μεταξύ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε.,
έχει ισχύ νόμου και αποτελεί το Σύνταγμα των εργασιακών μας σχέσεων.
2ον.- Στο τετράδιο εργασιακών σχέσεων (που σας στέλνουμε στο φάκελο)
περιλαμβάνεται το σύνολο των ρυθμίσεων και των δικαιωμάτων που έχουμε
κατακτήσει και οφείλουμε όλοι μας να τα γνωρίζουμε, για να μπορούμε πιο
αποτελεσματικά ατομικά και συλλογικά να τα υπερασπιζόμαστε.
3ον.- Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ο μεγαλύτερος Σύλλογος στο χώρο της Εθνικής
Τράπεζας

και

σύμφωνα

με

το

νόμο,

ως

η

πλέον

αντιπροσωπευτική

συνδικαλιστική Οργάνωση, διαπραγματεύεται για το σύνολο των οικονομικών
και θεσμικών

ζητημάτων που απασχολούν όλους τους εργαζόμενους στην

Εθνική Τράπεζα.
Θέλουμε ταυτόχρονα να σας καλέσουμε όλους μαζί και τον καθένα
χωριστά, στο νέο και ελπιδοφόρο σας ξεκίνημα να λειτουργήσετε ως μια
δύναμη ανανέωσης, ελπίδας και προοπτικής για τους εργαζόμενους, για τον
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., για το συνδικαλιστικό κίνημα.
Ενημερωμένοι, συμμετοχικοί, αλληλέγγυοι μαζί με όλους τους
εργαζόμενους και με αιχμή της δράσης μας τον σύλλογό μας,
μπορούμε όλοι μαζί όχι μόνο να υπερασπίσουμε ότι μέχρι και σήμερα
καταφέραμε αλλά ταυτόχρονα να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας.
Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουμε ξανά αναμένοντας από εσάς, με τον δικό σας
μοναδικό τρόπο και τις δικές σας ιδέες, να συμβάλλετε στην ενότητα, στην
αποτελεσματικότητα και στην καλύτερη δυνατή πορεία του συλλόγου μας και
τώρα και στο μέλλον.
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Θέλουμε την επικοινωνία, το διάλογο, τη συνεργασία μαζί σας.
Το έχουμε και το έχετε ανάγκη
Το επιβάλλουν τα σημερινά δύσκολα προβλήματα
Στείλτε τις ιδέες- τις προτάσεις- τις σκέψεις-τους προβληματισμούς σας με
όποιον τρόπο επιλέξετε, μπορείτε και επιθυμείτε.
Έχετε την δυνατότητα :
Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. www.syete.gr
Να γραφτείτε στο newsletter για άμεση ενημέρωση.

Συναδελφικά
Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν.Γραμματέας

Γιώργος Αρβανίτης

Θύμιος Παπαγιάννης
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