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ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΟΙ ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΤΕΣΕ
Συνάδελφοι,
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 5.7.2018 το Δ. του ΤΕΣΕ ολοκλιρωςε τθν ςυγκρότθςι του ςε ςώμα ωσ εξισ:
ΠΡΟΕΔΡΟ

ΜΟΣΙΟ ΓΙΩΡΓΟ

Α΄ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΓΙΩΡΓΟ

Β΄ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΟΤΠΚΟ ΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΘΤΜΙΟ

ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΝΣΕΚΟΤΜΕ ΘΑΝΑΗ

ΣΑΜΙΑ

ΑΘΑΝΑΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΑΝ. ΣΑΜΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ KΩΝ/ΝΟ

ΕΦΟΡΟ

ΜΟΤΣΗ ΚΤΡΙΑΚΟ

ΑΝ. ΕΦΟΡΟ

ΧΑΛΙΟΤ ΕΤΘΤΜΙΑ

Τπεφκυνοσ του Γραφείου Βορείου Ελλάδοσ ορίςτθκε ο ςδ ΜΟΤΣΗ ΚΤΡΙΑΚΟ.
Συνάδελφοι,
Η τριετία 2018-2021 είναι κρίςιμθ και κακοριςτικι για το μζλλον τθσ Ε.Τ.Ε, των εργαηομζνων, των
αςφαλιςτικϊν και εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ευρφτερεσ εξελίξεισ ςτο Ελλθνικό Τραπεηικό Σφςτθμα, τισ επιπτϊςεισ από τθν
εφαρμογι των νζων τεχνολογιϊν, τθν κριςιμότθτα των προβλθμάτων που ζχουμε μπροςτά μασ, το Δ.Σ του
ΣΥΕΤΕ ςτθν διιμερθ ςυνεδρίαςι του 5 & 6/7/2018 υπερψιφιςε ζνα πλαίςιο κατευκφνςεων, αξόνων και κζςεων
για το επόμενο κρίςιμο διάςτθμα.
Οι κζςεισ αυτζσ κα εξειδικευτοφν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και κα αποτελζςουν τουσ άξονεσ δράςθσ του
ΣΥΕΤΕ για τθν τριετία 2018-20121.
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ε αυτό το πλαίςιο αποφαςίςαμε τουσ βαςικοφσ άξονεσ δράςθσ και διεκδίκθςθσ του ΤΕΣΕ που αποτελοφν.

-

Η διαςφάλιςθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ Ε.Τ.Ε, με ςεβαςμό ςτθν κουλτοφρα και ςτθν ιςτορία τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ.

-

Η προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ.

-

Η διεκδίκθςθ υπογραφισ νζασ κλαδικισ και επιχειρθςιακισ ςφμβαςθσ.

-

Η τιρθςθ και εφαρμογι ςτθν πράξθ του κανονιςμοφ εργαςίασ και τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.

-

Η υπεράςπιςθ των αςφαλιςτικϊν μασ ταμείων και ιδιαίτερα θ προςταςία τθσ επικοφρθςθσ
(ΛΕΠΕΤΕ) και του ταμείου υγείασ (ΤΥΠΕΤ).

-

Η διεκδίκθςθ για τθν ςταδιακι αποκατάςταςθ των απωλειϊν (κουτάκι) και θ προςπάκεια
διεφρυνςθσ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων όλων των εργαηομζνων ςτθν Ε.Τ.Ε.

-

Η ςτιριξθ του δικτφου αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα και ςε ότι αφορά τθν οργάνωςθ τθσ
εργαςίασ και τθν εφαρμογι του πελατοκεντρικοφ και ςε ότι αφορά το αναγκαίο προςωπικό και
τθν υπθρεςιακι εξζλιξι του.

-

Η ενότθτα του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ ςτθν Εκνικι, μζςω τθσ ενοποίθςθσ των ςυλλόγων
αποτελεί ςτακερό ςτόχο γιατί ενιςχφει τθν διαπραγματευτικι δφναμθ των εργαηομζνων και
ενδυναμϊνει τθν αξιοπιςτία, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν προοπτικι μασ.

-

Η ςτιριξθ των πρωτοβουλιϊν τθσ Ο.Τ.Ο.Ε και τθσ Γ.Σ.Ε.Ε για τθν υπεράςπιςθ ευρφτερων
διεκδικιςεων που κα αφοροφν ςτο ειςόδθμα, ςτα εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα, ςτθν
βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου όλων των εργαηομζνων και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ.

Συνάδελφοι,
Η ςυλλογικι δράςθ, θ ςυμμετοχι και θ ενότθτα των εργαηομζνων γφρω από τον ΤΕΣΕ και τουσ
ςτόχουσ που ζχουμε κζςει αποτελοφν μονόδρομο για ζνα καλφτερο και αςφαλζςτερο μζλλον.
Ο ΤΕΣΕ και ςτθ νζα τριετία , μαηί με τουσ εργαηόμενουσ, κα ςυνεχίςει δυναμικά και αποφαςιςτικά, με
όραμα και με ρεαλιςμό, να προαςπίηει τθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ ΕΣΕ, τουσ εργαςιακοφσ μασ κεςμοφσ, τθν
βελτίωςθ του ειςοδιματοσ μασ, τθν διαςφάλιςθ των εργαςιακών και αςφαλιςτικών μασ δικαιωμάτων,
τθν οικοδόμθςθ ενόσ καλφτερου αφριο για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτθν Εκνικι Σράπεηα.
Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματζας

Γιώργος Μότςιοσ

Θφμιος Παπαγιάννης
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