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Αθήνα 11 /03 /2021
Θέμα: Καηαγγελία ύμβαζες ζσναδέλθοσ μέλοσς άλλοσ σλλόγοσ
πλαδέιθηζζζεο/ πλάδειθνη,
Μεηά από ηελ επηζηνιή ελεκέξσζεο πνπ ιάβακε από ην ύιινγν Εξγαδνκέλσλ ΝΣΣ, κε ιύπε καο
πιεξνθνξεζήθακε πσο ζηηο 8 Μαξηίνπ 2021, ε Σξάπεδα θνηλνπνίεζε ζε ζπλάδειθν καο κέινο ηνπ ελ ιόγσ
πιιόγνπ, θαηαγγειία ζύκβαζεο (απόιπζε).
Εληύπσζε καο θάλεη ην πσο νδεγήζεθε ε θαηάζηαζε ζε αδηέμνδν θαζώο ε Σξάπεδα δε καο έρεη ζπλεζίζεη
ζε ηέηνηεο ιαλζαζκέλεο αηθληδηαζηηθέο θηλήζεηο. Από ηελ πιεπξά καο, καηαγγέλλοσμε ασηή ηεν ενέργεια
ηες Σράπεδας θαη ηελ θαινύκε λα επαλεμεηάζεη ηε ζέζε ηεο θαη λα εμαληιήζεη όιεο ηηο ελαιιαθηηθέο,
πξνθεηκέλνπ ε ζπλάδειθνο λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη θαλνληθά.
Η ζπγθεθξηκέλε ζπλάδειθνο έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο γεγνλόο πνπ θαηά ηε
γλώκε καο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ππεξ ησλ αλαγθώλ ηεο Σξάπεδαο, ηνπνζεηώληαο ηελ ζε κηα από ηηο
πνιιέο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ καο, ζηελ νπνία ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο
δεμηόηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη όια απηά ηα ρξόληα. Η απόλσζε ζίγοσρα δεν αποηελεί λύζε!
πλαδέιθηζζζεο/ πλάδειθνη,
Όπσο όινη γλσξίδεηε γηα ην ύιινγν καο, ε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη θόθθηλε γξακκή.
Η ζσζηή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ππαγνξεύεη όρη κόλν ηελ απηνλόεηε θαηαγγειία ηέηνησλ ελεξγεηώλ αιιά
θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εύξεζε νπζηαζηηθώλ ιύζεσλ πξνο όθεινο ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη
ηεο ίδηαο ηεο Σξάπεδαο.
Η εκπεηξία καο έρεη απνδείμεη πσο ε έγθαηξε ελεκέξσζε, ε ζσζηή εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ώξηκε
ζθέςε απνθνκκέλε από πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θαη καγθηέο, νδεγνύλ ζρεδόλ πάληα ζε επνηθνδνκεηηθή
θαζνδήγεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ ρσξίο δξάκαηα.
Δελ είλαη άιισζηε ηπραίν πσο κεηά από ηόζεο αιιαγέο εξγνδόηε θαη κεηά από όζα έρνπκε πεξάζεη, δελ
έρνπκε θαηαγξάςεη ΚΑΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ζέζεο εξγαζίαο κέρξη ζήκεξα.
Κάζε ζηηγκή είκαζηε δίπια ζαο.
ΓΙΑ ΣΟ Γ.
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