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Ακινα, 19.04.2022

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. διεκδικεί με όλεσ του τισ δυνάμεισ
τθν υπογραφι ικανοποιθτικισ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ
υναδζλφιςςεσ, υνάδελφοι,
Πραγματοποιικθκε τθν Πζμπτθ 14.4.2022 ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. όπου, μετά
από μία πολφωρθ και ουςιαςτικι διαδικαςία διαλόγου ςτθν οποία τοποκετικθκαν όλα τα μζλθ του Δ.Σ.,
εγκρίκθκε με ευρεία πλειοψθφία το πλαίςιο διεκδίκθςθσ για τθ νζα Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ (Ε.Σ.Σ.Ε.). Το
νζο πλαίςιο περιζχει ουςιαςτικά αιτιματα που ανταποκρίνονται πλιρωσ τόςο οικονομικά όςο και κεςμικά
ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των εργαηομζνων τθσ Εκνικισ Τράπεηασ.
Διεκδικοφμε:


Ρήτρα για τθν προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ.



Μιςκολογικζσ αυξήςεισ με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο Δίκτυο.



Ενίςχυςθ του Σ.Τ.Π.Ε.Σ.



Ζκτακτη οικονομική ενίςχυςη για τθν αντιμετϊπιςθ του κφματοσ ακρίβειασ ςε αγακά και καφςιμα.



Ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για τα δάνεια του προςωπικοφ.



Εξειδίκευςθ και επιπλζον ρυκμίςεισ των όρων που προβλζπει θ Κλαδικι Σ.Σ.Ε. για τθν τηλεργαςία.
Οικονομικι κάλυψθ των τθλεργαηόμενων.



Αυξιςεισ κοινωνικϊν επιδομάτων και επιδομάτων πρόνοιασ.



Προςλήψεισ προςωπικοφ.



Εκπαίδευςη και ςυνεχι κατάρτιςθ των εργαηόμενων ειδικά ςτα πεδία νζων ειδικοτιτων που
προκφπτουν από τθν εξζλιξθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των τραπεηικϊν εργαςιϊν.



Ζνταξθ όλων των εργαηόμενων ςτο Λογαριαςμό Αποκατάςταςησ Σζκνων.



Ενεργοποίθςθ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Δήλοσ.



Ενίςχυςη των πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και τθσ Λζςχθσ εργαηομζνων.
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υναδζλφιςςεσ, υνάδελφοι,
Με πρόςκλθςθ που κα αποςτείλει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςιμερα, 19.4.2022, ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ,
ξεκινάει και επίςθμα με βάςθ τισ ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ θ διεκδίκθςθ για τθν υπογραφι τθσ νζασ
Ε.Σ.Σ.Ε.
Ήρκε θ ώρα για τθ Διοίκθςθ να αποδείξει ςτθν πράξθ τθ ςτιριξι τθσ ςτουσ εργαηόμενουσ και να
αναγνωρίςει με ουςιαςτικό τρόπο τθ ςυμβολι τουσ ςτα κετικά αποτελζςματα τθσ Εκνικισ Τράπεηασ που
ανακοινώκθκαν πρόςφατα. Η ανάπτυξθ των εργαςιϊν και θ ςυνζχιςθ τθσ βιϊςιμθσ και ιςχυρισ
κερδοφορίασ τθσ Τράπεηασ, επιτυγχάνεται με εργαηόμενουσ που αιςκάνονται ικανοποίθςθ, προοπτικι και
εργαςιακι αςφάλεια. Η υπογραφι μίασ Ε.Σ.Σ.Ε. που κα καλφπτει τισ προςδοκίεσ των εργαηομζνων, κα
αποτελζςει τον πιο κρίςιμο παράγοντα για τθ ςυνζχιςθ αυτισ τθσ κετικισ πορείασ και για τθν
αποτελεςματικι διαχείριςθ των προκλιςεων ςτθν οικονομία και ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ςτθν επόμενθ
τριετία.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. το επόμενο χρονικό διάςτθμα με περιοδείεσ ςε όλουσ τουσ χώρουσ εργαςίασ κα ενθμερϊςει
τουσ ςυναδζλφουσ για το πλαίςιο διεκδικιςεων κακώσ και για τθν πορεία των διαπραγματεφςεων.
Παράλλθλα ςυνεχίηονται με αμείωτθ ζνταςθ οι ςυςτθματικζσ παρεμβάςεισ μασ για τθν αντιμετώπιςθ των
ποικίλων κεμάτων τθσ εργαςιακισ κακθμερινότθτασ.
Διεκδικοφμε τθ ςυμμετοχι των εργαηόμενων ςτα κετικά αποτελζςματα τθσ τράπεηασ!
Με ενότθτα και αποφαςιςτικότθτα, ξεκινάμε τθν διεκδίκθςθ για να μασ αποδοκεί αυτό που
δικαιοφμαςτε!
Καλοφμε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να βρίςκονται ςε διαρκι εγριγορςθ και ετοιμότθτα!

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Θφμιοσ
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