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ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 21 ΙΟΤΝΙΟΤ
ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ ΟΛΟΙ! - ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΚΑΝΕΙ!
υναδζλφισσες/υνάδελφοι,
Το κφμα ακρίβειασ ςε αγακά και καφςιμα εξανεμίηει το διακζςιμο ειςόδθμα.
Το προςωπικό τθσ Τράπεηασ μειϊνεται, τα οργανογράμματα αλλάηουν αιφνιδιαςτικά, το Δίκτυο
ςυρρικνϊνεται μαηί και οι κζςεισ ευκφνθσ όπωσ και θ προοπτικι εξζλιξθσ για τουσ εργαηόμενουσ.
Οι αλόγιςτοι ςτόχοι μαηί και θ υπερβολικι πίεςθ για τθν επίτευξθ τουσ ζχουν εκτοξευκεί ςτα φψθ.
Το ωράριο παραβιάηεται ςυςτθματικά, δθμιουργϊντασ ςοβαρά προβλιματα ςτθν προςωπικι και
οικογενειακι ηωι των εργαηομζνων.
Οι αναξιοκρατικζσ προςλιψεισ και τοποκετιςεισ ειδικϊν ςυνεργατϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ με αδιαφανείσ
διαδικαςίεσ και προκλθτικοφσ μιςκοφσ και παροχζσ, απαξιϊνουν το ικανότατο ςτελεχιακό δυναμικό τθσ
Εκνικισ που ζβαλε «πλάτθ» και κράτθςε όρκια τθν Τράπεηα ςε δφςκολουσ καιροφσ.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πλιττεται από τθ διαρκι μείωςθ του προςωπικοφ ςτθν Τράπεηα.
Σε αυτό το περιβάλλον, οι απαντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ ςτο πλαίςιο αιτθμάτων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τθ νζα
Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ απζχουν πολφ από το να είναι «ρεαλιςτικζσ». Αντικζτωσ οι προτάςεισ αυτζσ
προκαλοφν τουσ εργαηόμενουσ, γεγονόσ που το διαπιςτϊνουμε κάκε μζρα ςτισ περιοδείεσ μασ ςε όλουσ τουσ
χϊρουσ εργαςίασ.
Για όλους αυτοφς τους λόγους:

Η ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ
Στζλνουμε θχθρό μινυμα ενότθτασ και αποφαςιςτικότθτασ για τθ ςυνζχεια των διαπραγματεφςεων, για μία
Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ αντάξια των αναγκϊν και των προςδοκιϊν των εργαηομζνων. Αντάξια των
προςπακειϊν τουσ και τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ κετικι πορεία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ.
Ήρκε θ ϊρα θ Διοίκθςθ να μετατρζψει τα «όμορφα» λόγια και τα «ευχαριςτϊ» των ανακοινϊςεων και των
e-mails τθσ ςε πράξεισ και ζμπρακτθ ςτιριξθ των εργαηόμενων μζςω τθσ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ.
Κανείσ δεν μπορεί να «παίηει» με τισ ηωζσ μασ!
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ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΔΟΤΛΕΙΑ! - ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ ΣΗΛΕΡΓΑΖΕΣΑΙ!
ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΟΛΟΙ-ΔΙΝΟΤΜΕ ΔΤΝΑΜΗ ΣΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΕΙ ΜΑ-ΠΕΣΤΧΑΙΝΟΤΜΕ!
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΧΟΤΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
(π.χ. ειδικοί ςυνεργάτεσ από Συνεταιριςτικζσ, Ι.Κ.Υ., τζκνα κανόντων, internship, i-work,
Εκνικι Αςφαλιςτικι, κτλ.)

ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Θφμιοσ
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