ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1917
Σοφοκλέους 15, Αθήνα 105 51 - τηλ.: 2103349999 (διεπ.: 19999), φαξ: 2103212944
web site: www.syete.gr, e-mail: syete@otenet.gr

Ανακοίνωςθ Νο 15
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24ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 21 ΙΟΤΝΙΟΤ
Η ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΕΣΑΙ ΚΑΣΩΣΕΡΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
υνάδελφοι, συναδζλφισσες,
Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτθ χκεςινι του ςυνεδρίαςθ αποφάςιςε τθν προκιρυξθ 24ωρθσ προειδοποιθτικισ
απεργίασ για τθν Τρίτθ 21.6.2022, λόγω τθσ προκλθτικισ ςτάςθσ τθσ Διοίκθςθσ ςτισ μζχρι ςιμερα τρεισ
ςυναντιςεισ που αφοροφν ςτθ ςφναψθ νζασ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ.
Οι καταςτάςεισ που βιώνουμε είναι ςυγκεκριμζνεσ:










Η εργαςιακι κακθμερινότθτα ςε Δίκτυο και Διοίκθςθ είναι πλζον πολφ δφςκολθ. H ςτοχοκεςία ςτο
Δίκτυο ζχει ξεπεράςει κάκε όριο λογικισ και δθμιουργεί εξοντωτικζσ ςυνκικεσ ςτα Καταςτιματα.
Η ςυρρίκνωςθ του Δικτφου, που προσ το παρόν πάγωςε μετά τθν άμεςθ και κακοριςτικι αντίδραςθ του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., προκαλεί αντίςτοιχθ ςυρρίκνωςθ οργανογράμματοσ και κζςεων ευκφνθσ, γεγονόσ που ςτερεί
το δικαίωμα εξζλιξθσ και προοπτικισ ςε ικανότατουσ ςυναδζλφουσ ςτο Δίκτυο.
Οι ςυνεχιηόμενεσ αναξιοκρατικζσ τοποκετιςεισ Ειδικϊν Συνεργατϊν απαξιϊνουν το ζμπειρο και
ικανότατο ςτελεχιακό Δυναμικό τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, αλλάηουν τθν επιχειρθματικι κουλτοφρα και τθ
ςτρατθγικι τθσ.
Το ωράριο εργαςίασ παραβιάηεται ςυςτθματικά και θ πίεςθ ξεπερνάει τα όρια, τόςο ςτο Δίκτυο όςο και
ςτθ Διοίκθςθ.
Η εφαρμογι του νζου Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ αςκείται με τρόπο προβλθματικό για το προςωπικό, με
παρεμβάςεισ εκτόσ πλαιςίου του νζου ςυςτιματοσ.
Η εκρθκτικι αφξθςθ τθσ ακρίβειασ μειώνει δραματικά το διακζςιμο ειςόδθμα.
Η Διοίκθςθ κωλυςιεργεί ςυςτθματικά ςτθν επίλυςθ ςοβαρϊν κακθμερινϊν προβλθμάτων που
απαςχολοφν τουσ εργαηόμενουσ.

Σε αυτό το περιβάλλον οι απαντιςεισ που μασ ζδωςε θ Διοίκθςθ ςτθ χκεςινι τρίτθ ςυνάντθςθ είναι ακόμα
πολφ μακριά από τα κεςμικά και οικονομικά αιτιματα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κακϊσ και από τισ προςδοκίεσ των
εργαηόμενων.
Τα κζρδθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ που ανακοινϊκθκαν πρόςφατα για το 2021 αλλά και για το α' τρίμθνο του
2022, οφείλονται ςτισ άοκνεσ προςπάκειεσ των ςυναδζλφων που ςυνεχίηουν κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ
να εργάηονται με αυταπάρνθςθ για να ζχει θ Τράπεηα κετικά αποτελζςματα και αναπτυξιακι πορεία για το
μζλλον.
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υνάδελφοι, συναδζλφισσες,
Ήρκε θ ϊρα να απαντιςουμε ςε αυτι τθν προκλθτικι ςτάςθ με τρόπο δυναμικό. Δυςτυχϊσ θ πλθκϊρα των
emails τθσ Διοίκθςθσ για επιβράβευςθ των ςυναδζλφων, αποδεικνφονται ευχολόγια και χωρίσ ουςιαςτικό
αντίκριςμα.
Η ςυμμετοχι ΟΛΩΝ ςτθν απεργία αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για το εργαςιακό μασ μζλλον!
Για το αν κα ζχουμε Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ αντάξια των αναγκϊν μασ!
Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ με όρουσ αξιοπρζπειασ, αςφάλειασ και προοπτικισ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα ενθμερϊςει πιο αναλυτικά τισ επόμενεσ θμζρεσ με περιοδείεσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ
τουσ ςυναδζλφουσ.

ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!






Διεκδικοφμε:
Προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ.
Μερίδιο από τα κζρδθ τθσ τράπεηασ - μιςκολογικζσ αυξιςεισ με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο Δίκτυο.
Ζκτακτθ ουςιαςτικι οικονομικι ενίςχυςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του κφματοσ ακρίβειασ.
Ενίςχυςθ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Θεςμικζσ και οικονομικζσ παρεμβάςεισ ςτθν τθλεργαςία, ςτα δάνεια ςυναδζλφων, ςε κοινωνικά
επιδόματα, επιδόματα πρόνοιασ, κτλ.

Καλοφμε τθ Διοίκθςθ επιτζλουσ να αντιλθφκεί τθν πραγματικότθτα που βιϊνουν κακθμερινά οι
εργαηόμενοι και να ανταποκρικεί κετικά ςτα δίκαια αιτιματά μασ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα
ςυνεχίςει ακόμα πιο δυναμικά τισ κινθτοποιιςεισ χρθςιμοποιϊντασ όλα τα μζςα που διακζτει. Η ευκφνθ
των εξελίξεων βαραίνει πλζον αποκλειςτικά και μόνο τθ Διοίκθςθ.
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΘΑ ΣΑΘΟΤΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΟ ΤΨΟ ΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΕΩΝ
ΚΑΙ ΘΑ ΣΕΙΛΟΤΝ ΣΟ ΔΙΚΟ ΣΟΤ ΙΧΤΡΟ ΜΗΝΤΜΑ!
ΜΗΝΤΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ!

Ο ΣΟΧΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ:
Η ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΤΜΒΑΗ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ ΣΙ
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Θφμιοσ
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