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Η ΣΕΡΑΣΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΚΑ
ΣΕΛΝΕΚ ΞΕΚΑΙΑΡΟ ΜΗΝΤΜΑ ΣΗ ΔΚΟΚΚΗΗ ΓΚΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΗ
ΑΠΑΚΣΟΤΜΕ ΕΠΚΧΕΚΡΗΚΑΚΗ ΤΜΒΑΗ
ΜΕ ΟΤΚΑΣΚΚΟ ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΟ ΚΑΚ ΙΕΜΚΚΟ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ
Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι,
Χκεσ οι εργαηόμενοι, με τθν πρωτοφανι ςε ποςοςτά ςυμμετοχι τουσ ςτθν απεργία που προκιρυξε ο
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ζδωςαν θχθρι απάντθςθ ςτθν προκλθτικι ςτάςθ τθσ Διοίκθςθσ, όπωσ αυτι εκφράςτθκε ςτισ μζχρι
τϊρα ςυναντιςεισ για τθν υπογραφι τθσ νζασ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ.
Ζδωςαν ξεκάκαρθ εντολι ςτον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να ςυνεχίςει με αποφαςιςτικότθτα τον αγώνα για τθν υπογραφι
ικανοποιθτικισ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ, αξιοποιώντασ όλα τα διακζςιμα μζςα, ςε όλα τα επίπεδα,
εφόςον απαιτθκεί.
Οι εργαηόμενοι ςυμμετείχαν μαηικά ςτθν κινθτοποίθςθ ςτζλνοντασ το δικό τουσ μινυμα ενάντια:






ςτθν πολιτικι τθσ ςυνεχιηόμενθσ απαξίωςθσ του πιο πολφτιμου κεφαλαίου τθσ τράπεηασ, των
εργαηομζνων τθσ,
ςτα ζντονα εργαςιακά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ,
ςτθν ανεξζλεγκτθ ςυρρίκνωςθ τθσ τράπεηασ και τθσ μείωςθσ του προςωπικοφ,
ςτθν καλλιζργεια κλίματοσ αναςφάλειασ και αβεβαιότθτασ ςτο προςωπικό,
ςτθν ζλλειψθ προοπτικισ για τουσ εργαηόμενουσ.

Δεν κα κουραςτοφμε να το επαναλαμβάνουμε: Οι νζεσ μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθν εποχι του ψθφιακοφ
μεταςχθματιςμοφ, τα ςτρατθγικά ςχζδια για τθν ανάπτυξθ τθν τράπεηασ, είναι καταδικαςμζνα ςε αποτυχία
αν οι εργαηόμενοι δεν νιϊκουν αςφάλεια και ςιγουριά για το μζλλον τουσ.
Θρκε θ ώρα για τθ Διοίκθςθ να ερμθνεφςει ορκά το μινυμα τθσ μαηικισ ςυμμετοχισ
ςτθν απεργία και να ανταποκρικεί κετικά ςε αυτά που δικαίωσ διεκδικοφν οι εργαηόμενοι.
 Οι εργαηόμενοι διεκδικοφν και δικαιοφνται μερίδιο από τα κζρδθ τθσ τράπεηασ, με ουςιαςτικι βελτίωςθ
των τακτικϊν αποδοχϊν τουσ.
 Οι εργαηόμενοι διεκδικοφν και δικαιοφνται αξιοπρζπεια, ςεβαςμό και ςτακερζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ.
 Οι εργαηόμενοι διεκδικοφν και δικαιοφνται ςτιριξθ του ειςοδιματοσ τουσ από το ανεξζλεγκτο κφμα
ακρίβειασ.
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Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι,
Καλοφμε τθ Διοίκθςθ να προςζλκει ςτισ διαπραγματεφςεισ, αυτι τθ φορά, με κετικι ςτάςθ απζναντι ςτα
δίκαια αιτιματα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., δείχνοντασ ςτθν πράξθ ότι εννοεί αυτά που λζει ςτισ διακθρφξεισ τθσ και
ςτθν επικοινωνία τθσ με τουσ εργαηομζνουσ. Με απαντιςεισ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και ςτισ
προςδοκίεσ τουσ και κα τουσ ανταμείβουν για τθν υπεράνκρωπθ προςπάκεια που ζχουν καταβάλει όλα
αυτά τα χρόνια για να είναι θ Τράπεηα «όρκια».
ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΝΕ Ε ΕΣΟΚΜΟΣΗΣΑ ΚΑΚ ΕΓΡΗΓΟΡΗ!
ΤΝΕΧΚΖΟΤΜΕ ΠΚΣΟΚ ΣΚ ΑΞΚΕ ΚΑΚ ΣΚ ΔΤΝΑΜΕΚ ΜΑ!
ΜΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΚ ΑΠΟΦΑΚΣΚΚΟΣΗΣΑ: ΑΓΩΝΚΖΟΜΑΣΕ- ΔΚΕΚΔΚΚΟΤΜΕ-ΠΕΣΤΧΑΚΝΟΤΜΕ

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Ιφμιοσ
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