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ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10.6.2019 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ME ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΟ
ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κατέθεσε έγκαιρα το νέο διεκδικητικό μας πλαίσιο με στόχο την υπογραφή νέας
επιχειρησιακής σύμβασης που να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας. Το
διεκδικητικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, ωριμότητα και ρεαλισμό και εδράζεται στις
πραγματικές μας ανάγκες.
Τη Δευτέρα 10.6.2019 πραγματοποιείται η δεύτερη και καθοριστική συνάντηση με τη Διοίκηση, η
οποία και θα κρίνει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας.
Ξεκαθαρίζουμε ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν πρόκειται να μείνει απαθής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί τακτικισμούς
και προσχηματικά επιχειρήματα τα οποία θα έχουν ως στόχο την ανατροπή των εργασιακών μας σχέσεων. Οι
εργαζόμενοι δεν εκβιάζονται.
Η Διοίκηση οφείλει να είναι συνεπής και υπεύθυνη απέναντι σε όσα δήλωσε στην πρώτη συνάντηση
και κυρίως σε όσα ισχυρίζεται όλο αυτό το διάστημα στις δημόσιες τοποθετήσεις, στις ομιλίες του
Διευθύνοντος Συμβούλου και του Πρόεδρου (μηνύματα στην εσωτερική επικοινωνία, ανοιχτές επιστολές
προς το προσωπικό, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις) και να δώσει σαφείς και ικανοποιητικές απαντήσεις στις
διεκδικήσεις μας για την κρίσιμη επόμενη 3ετία.
Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στη χθεσινή συνεδρίασή του, με ομοψυχία και ενότητα
αποφάσισε:
•

Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας.

•

Την εξουσιοδότηση του Προεδρείου, αμέσως μετά την συνάντηση με τη Διοίκηση, να εκτιμήσει τα νέα δεδομένα
και να κλιμακώσει ανάλογα τις κινητοποιήσεις.

•

Την οργάνωση προγράμματος περιοδειών, αγωνιστικών παρεμβάσεων και ομιλιών σε Αθήνα και Περιφέρεια,
στις Διευθύνσεις και στα Καταστήματα για την ενημέρωση και κινητοποίηση των συναδέλφων.
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Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τα Νομαρχιακά Παραρτήματα, τις Ε.Α.Κ. αγωνιστικά, αποφασιστικά,
ενωτικά, να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα για να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά την θεσμική,
ουσιαστική και εργασιακή αξία της Επιχειρησιακής Σύμβασης στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και
ενότητας για την υπογραφή της.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη και καθοριστική στιγμή της διαπραγμάτευσης.
Καλούμε τη Διοίκηση της Τράπεζας, στη συνάντηση της Δευτέρας, να σκεφτεί υπεύθυνα καταθέτοντας
ικανοποιητικές προτάσεις, ειδάλλως θα έχει απόλυτα και αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη για το αδιέξοδο
και για ότι ακολουθήσει στη συνέχεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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