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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟ
ΜΕΤΑΞΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ‐ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ‐ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποτελούσε πάντα έναν από τους πολυτιμότερους θεσμούς για τους εργαζόμενους της
Εθνικής Τράπεζας.
Ένας γνήσιος εργασιακός θεσμός αυτοδιοικούμενος και αυτοδιαχειριζόμενος, ένα οικοδόμημα με
σύγχρονες δομές που στηρίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο την υγεία και την κοινωνική πρόνοια των
εργαζομένων και των οικογενειών τους καθώς και των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.
Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. η στήριξη, η βιωσιμότητα και προοπτική του Ταμείου Υγείας αποτελούσε και
αποτελεί πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα. Ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή μιας πρωτοφανούς και
εξελισσόμενης πανδημίας που δυστυχώς λαμβάνει δραματικές διαστάσεις, η προστασία της υγείας
αναδεικνύεται ως η απόλυτη προτεραιότητα για τους εργαζόμενους, για την κοινωνία,

για όλη την

ανθρωπότητα.
Οι απώλειες από το Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. σε συνδυασμό με την αποχώρηση χιλιάδων συναδέλφων με
εθελούσιες εξόδους κυρίως από το 2013 είχε δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ο
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ήδη στα πλαίσια της τελευταίας Σ.Σ.Ε. (2019‐2021) πέτυχε την οικονομική στήριξη του Ταμείου με
7εκ. €.
Από την πρώτη στιγμή που η Διοίκηση ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέραμε ότι «…πρόκειται για μια επιλογή που πρέπει να λάβει υπόψη της τις
οικονομικές επιπτώσεις στα Ταμεία μας και στους εργαζόμενους…» και επισημαίναμε ότι διεκδικούμε από
την Διοίκηση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των ταμείων και ιδιαίτερα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. την ίδια στιγμή άμεσα και αποφασιστικά, ξεκίνησε μια συλλογική, μεθοδική,
συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια διαπραγμάτευσης με την Διοίκηση με στόχο την προστασία του
Ταμείου Υγείας και την ουσιαστική οικονομική του στήριξη από την Τράπεζα.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ,στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, σε συνεργασία με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που επεξεργάστηκε
ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής του, διαπραγματεύτηκε δυναμικά, διεκδίκησε και τελικά
πέτυχε την οικονομική στήριξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ύψους 11,5 εκ € για την επόμενη τριετία.
Η οικονομική στήριξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας στις 26.11.2020
Η θετική κατάληξη μιας σύνθετης και δύσκολης διαπραγμάτευσης που οδηγεί σε μια ουσιαστική και
καθοριστική οικονομική στήριξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εκ μέρους της Τράπεζας, δίνει την δυνατότητα για μια
βιώσιμη και αναπτυξιακή πορεία του Ταμείου Υγείας τα επόμενα χρόνια.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Σε μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητες και προκλήσεις για το μέλλον της εργασίας, των δικαιωμάτων μας,
και των εργασιακών μας θεσμών,
Σε μια περίοδο που οξύνεται η υγειονομική κρίση με τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία, στην
κοινωνία και στους εργαζόμενους,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με ευθύνη, σχέδιο και αποφασιστικότητα δίνει τη μάχη όχι μόνο για να διαφυλάξουμε τις
κατακτήσεις και τα δικαιώματά μας, αλλά ταυτόχρονα και για να ενισχύσουμε τους εργασιακούς μας
θεσμούς.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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