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ΠΡΟΣ Ε.Α.Κ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην τελευταία συνεδρίασή του ,στις 18/67/2005,αφού
συζήτησε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην τράπεζα αποφάσισε να
διεκδικήσει αγωνιστικά (προκηρύσσοντας απεργία για τον Σεπτέμβριο) προσλήψεις που
να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της τράπεζας και του δικτύου (ανθρώπινη και
αποδοτική εξυπηρέτηση της πελατείας, δυνατότητα προσέλκυσης νέας πελατείας,
προώθηση νέων
προϊόντων, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με την τήρηση της
εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τήρηση ωραρίου
συναλλαγών και ωραρίου εργασίας).
Η απόφαση αυτή ελήφθη γιατί το Δ.Σ. κατέληξε ότι ο πυρήνας όλων των
προβλημάτων είναι η έλλειψη προσωπικού, η οποία εντάθηκε δραματικά μετά την
τελευταία μεγάλη εθελουσία κατά την οποία αποχώρησε το 10% του προσωπικού.
Τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση του ΣΥΕΤΕ η Διοίκηση ανακοίνωσε την
πρόσληψη 100 νέων συναδέλφων, χωρίς προηγουμένως να έχει συνεδριάσει η
αρμόδια επιτροπή καταγραφής αναγκών σε προσωπικό όπως επιτάσσει ο Κανονισμός
Εργασίας.
Ο στόχος της Διοίκησης είναι προφανής.
Να δημιουργήσει τετελεσμένα απέναντι στη διεκδίκηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Συνάδελφοι,
Επειδή ο αριθμός των 100 προσλήψεων, δια γυμνού οφθαλμού φαίνεται ότι δεν
επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες της Τράπεζας, ο ΣΥΕΤΕ συνεχίζει να διεκδικεί
περισσότερες προσλήψεις.
Το Δ.Σ. για να τεκμηριώσει περαιτέρω τις προτάσεις του, ζητά από όλες τις
Ε.Α.Κ. των Καταστημάτων και των Διευθύνσεων να καταγράψουν τεκμηριωμένα τις
ανάγκες των χώρων ευθύνης των και να τις αποστείλουν, το συντομότερο δυνατό, στο
σύλλογο.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στα
γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ενώ καλούμε όλα τα στελέχη των μονάδων της τράπεζας,
βοηθώντας τις Ε.Α.Κ, να συμβάλλουν θετικά στην τελική διαμόρφωση των προτάσεων.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ. ΠΙΣΧΙΝΑΣ

