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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αζήλα, 10 Ινπλίνπ 2016
Μεηά ηηο πξόζθαηεο αξραηξεζίεο (9-20/5/2016), ζαο γλσξίδνπκε όηη ην λέν Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ καο ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα ηελ 9ε Ινπλίνπ 2016. Η ζύλζεζή
ηνπ είλαη ε εμήο:
Πρόεδρος:

Δσάγγειος Γρόιηας

Αληηπρόεδρος Α΄:

Γεώργηος Παλαγηωηόποσιος

Αληηπρόεδρος Β΄:

Σηέθαλος Κωζηάθες

Γελ. Γρακκαηέας:

Νηθόιαος Λαβίδας

Αλαπι. Γελ. Γρακκαηέας:

Παραζθεσή Μαληά

Τακίας:

Αθροδίηε Κοδοκπόιε

Έθορος Γεκοζίωλ Στέζεωλ:

Δσζύκηος Ποσρλάρας

Τν λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην επραξηζηεί ηνπο ζπλαδέιθνπο - κέιε γηα ηε ζηήξημε θαη
ηελ εκπηζηνζύλε κε ηελ νπνία πεξηβάιινπλ ην Σύιινγν. Ο Σ.Δ.Π.Δ.Τ.Δ., κε ηε λέα
ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζα αγσληζηεί κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνύ επηπέδνπ δηαβίσζεο, παξά ηε
δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δηαλύνπκε.
Ο Σύιινγόο καο ζεσξεί σο ζεηηθό βήκα ηελ ππνγξαθή ηεο θιαδηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο,
αθνύ έηζη θαηνρπξώλεηαη ζε θιαδηθό επίπεδν ν ζεζκόο ησλ ζπιινγηθώλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ, ζε κηα πεξίνδν πνπ, ζην όλνκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηαιύνληαη
νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηζνπεδώλεηαη ε θνηλσλία. Βέβαηα, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ρξεηάζηεθε ε απνδπλάκσζε ηεο ξήηξαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο, γεγνλόο
πνπ καο πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα θαη καο δεκηνπξγεί αλεζπρία.
Γηεθδηθνύκε:
1. Τελ ππνγξαθή άκεζα ηεο λέαο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, κε
ηελ άκεζα ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ ακνηβώλ καο (θνπηάθη), θαζώο θαη ηελ
απάιεηςε θαη απηόκαηε δηόξζσζε όισλ ησλ αδηθηώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ
εθαξκνγή ηνπ.

2. Τελ ελίζρπζε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο ηακείσλ.
3. Τελ αμηνπνίεζε ηνπ έκπεηξνπ θαη ηθαλνύ ζηειερηαθνύ θαη επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ
ηεο Τξάπεδαο, κε ηελ άκεζε αλαδηάξζξσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηνπ
νξγαλνγξάκκαηνο ηεο ΔΤΔ.
4. Τε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνθξαηία ζε όια ηα επίπεδα, κε ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε όισλ
ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ εξγαζηαθώλ
ζρέζεσλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 240/2006.
5. Τελ έληαμε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.Τ.Δ. ζηνλ Καλνληζκό Δξγαζίαο θαη ζηνπο
αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο Τξάπεδαο
6. Τε ζέζπηζε λέσλ επέιηθησλ πξντόλησλ γηα ξπζκίζεηο-επαλαξπζκίζεηο ελήκεξσλ θαη
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ζπλαδέιθσλ, θαζώο επίζεο θαη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ
επηηνθίσλ.
Τέιος, ιόγφ τες θρίσηκες θατάστασες στελ οποία βρίσθολταη τα ασυαιηστηθά κας
τακεία, θαιούκε όιοσς τοσς Σσιιόγοσς σε θοηλή σύσθευε, προθεηκέλοσ λα
θατατεζούλ προτάσεης θαη λα αλαδετεζούλ ελαιιαθτηθές ιύσεης γηα τε
βηφσηκότετά τοσς, τφρίς της αγθσιώσεης τοσ παρειζόλτος.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

