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ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ
Συνάδελφοι,
Στη συνεδρίαση της 5.7.2018 το Δ.Σ του ΣΥΕΤΕ ολοκλήρωσε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ

ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ KΩΝ/ΝΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ

ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΝ. ΕΦΟΡΟΣ

ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Υπεύθυνος του Γραφείου Βορείου Ελλάδος ορίστηκε ο σδ ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
Συνάδελφοι,
Η τριετία 2018‐2021 είναι κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον της Ε.Τ.Ε, των εργαζομένων, των
ασφαλιστικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες εξελίξεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, τις επιπτώσεις από την
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, την κρισιμότητα των προβλημάτων που έχουμε μπροστά μας, το Δ.Σ του
ΣΥΕΤΕ στην διήμερη συνεδρίασή του 5 & 6/7/2018 υπερψήφισε ένα πλαίσιο κατευθύνσεων, αξόνων και θέσεων
για το επόμενο κρίσιμο διάστημα.
Οι θέσεις αυτές θα εξειδικευτούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποτελέσουν τους άξονες δράσης του
ΣΥΕΤΕ για την τριετία 2018‐2021.
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Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε τους βασικούς άξονες δράσης και διεκδίκησης του ΣΥΕΤΕ που αποτελούν.

‐

Η διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της Ε.Τ.Ε, με σεβασμό στην κουλτούρα και στην ιστορία της
Εθνικής Τράπεζας.

‐

Η προστασία της απασχόλησης.

‐

Η διεκδίκηση υπογραφής νέας κλαδικής και επιχειρησιακής σύμβασης.

‐

Η τήρηση και εφαρμογή στην πράξη του κανονισμού εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας.

‐

Η υπεράσπιση των ασφαλιστικών μας ταμείων και ιδιαίτερα η προστασία της επικούρησης
(ΛΕΠΕΤΕ) και του ταμείου υγείας (ΤΥΠΕΤ).

‐

Η διεκδίκηση για την σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών (κουτάκι) και η προσπάθεια
διεύρυνσης των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε.

‐

Η στήριξη του δικτύου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και σε ότι αφορά την οργάνωση της
εργασίας και την εφαρμογή του πελατοκεντρικού και σε ότι αφορά το αναγκαίο προσωπικό και
την υπηρεσιακή εξέλιξή του.

‐

Η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος στην Εθνική, μέσω της ενοποίησης των συλλόγων
αποτελεί σταθερό στόχο γιατί ενισχύει την διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και
ενδυναμώνει την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την προοπτική μας.

‐

Η στήριξη των πρωτοβουλιών της Ο.Τ.Ο.Ε και της Γ.Σ.Ε.Ε για την υπεράσπιση ευρύτερων
διεκδικήσεων που θα αφορούν στο εισόδημα, στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, στην
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας.

Συνάδελφοι,
Η συλλογική δράση, η συμμετοχή και η ενότητα των εργαζομένων γύρω από τον ΣΥΕΤΕ και τους
στόχους που έχουμε θέσει αποτελούν μονόδρομο για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον.
Ο ΣΥΕΤΕ και στη νέα τριετία , μαζί με τους εργαζόμενους, θα συνεχίσει δυναμικά και αποφασιστικά, με
όραμα και με ρεαλισμό, να προασπίζει την πορεία ανάπτυξης της ΕΤΕ, τους εργασιακούς μας θεσμούς, την
βελτίωση του εισοδήματος μας, την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων,
την οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο για όλους τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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