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ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ .Τ.Ε.Σ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΤΜΒΑΗ
Συνάδελφοι, Συναδζλφισσες,
Τθν Τετάρτθ 1/6/2022, πραγματοποιικθκε θ δεφτερθ ςυνάντθςθ του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τθ Γενικι
Διευκφντρια Ανκρώπινου Δυναμικοφ κα Ε. Χατηθιωάννου και το Βοθκό Γενικό Διευκυντι κ. Γ. Αρμελινιό, για τθν νζα
Επιχειρθςιακι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ.
Στθ ςυνάντθςθ αυτι αναμζναμε τισ κζςεισ τθσ Διοίκθςθσ ωσ προσ τα οικονομικά και κεςμικά αιτιματα που
περιλαμβάνονται ςτο διεκδικθτικό πλαίςιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και ζχουν κατατεκεί ςτθν πλευρά τθσ Τράπεηασ τόςο με τθν
Πρόςκλθςθ για Διαπραγμάτευςθ όςο και ςτθν πρώτθ ςυνάντθςθ όπου αναδείξαμε και τεκμθριώςαμε περαιτζρω τισ
διεκδικιςεισ μασ.
Σχετικά με τα αμιγώσ οικονομικά αιτιματα, θ Διοίκθςθ δεν πιρε ςαφι κζςθ, αναφζροντασ ότι βρίςκεται ακόμα ςτο
ςτάδιο τθσ κοςτολόγθςθσ και μελζτθσ των κεμάτων. Ωςτόςο, όπωσ μασ δθλώκθκε, θ ςχετικι επεξεργαςία είναι ςτθν
τελικι φάςθ και ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ κα μπορεί να τοποκετθκεί ειδικότερα δίνοντασ ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ
επί των αιτθμάτων μασ.
Ωσ προσ τισ κεςμικζσ και λοιπζσ διεκδικιςεισ που ζχει κατακζςει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., θ Διοίκθςθ, χωρίσ και πάλι να
τοποκετθκεί ςυγκεκριμζνα επί των περιςςότερων κεμάτων, διατφπωςε ςυνολικά μια πιο κετικι ςτάςθ,
παραπζμποντασ για πιο ειδικζσ απαντιςεισ ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ.
Κοινόσ τόποσ ιταν θ ανάγκθ ςυνεννόθςθσ για τισ ρυκμίςεισ – ςτο πλαίςιο τθσ υπό διαπραγμάτευςθ Επιχειρθςιακισ
Σφμβαςθσ – που εξειδικεφουν το κζμα τθσ τθλεργαςίασ, με βάςθ το νομικό πλαίςιο και τθν Κλαδικι Σφμβαςθ Ο.Τ.Ο.Ε.
– Τραπεηών. Τισ αμζςωσ επόμενεσ θμζρεσ κα αποςτείλουμε ςτθ Διοίκθςθ αναλυτικό και τεκμθριωμζνο πλαίςιο για τθν
τθλεργαςία.
Παράλλθλα, ςυμφωνικθκε να ςυηθτθκοφν, προκειμζνου να ςυμφωνθκοφν μεταξφ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Τράπεηασ, οι διατάξεισ
τθσ νζασ Πολιτικισ κατά τθσ Βίασ και Παρενόχλθςθσ ςτθν Εργαςία.
Συνάδελφοι, Συναδζλφισσες,
Η ςτάςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθ δεφτερθ ςυνάντθςθ προκάλεςε τθν ζντονθ αντίδραςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Καταςτιςαμε ςαφζσ
ότι τακτικζσ που δθμιουργοφν κακυςτζρθςθ και μετακζτουν τθν ουςία τθσ ςυηιτθςθσ ςτο μζλλον υπονομεφοντασ το
κλίμα εμπιςτοςφνθσ, δεν μποροφν να γίνουν και δεν κα γίνουν ανεκτζσ.
Τισ αμζςωσ επόμενεσ θμζρεσ κα πραγματοποιθκεί νζα ςυνάντθςθ προκειμζνου να ζχουμε ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ
ςτα αιτιματά μασ. Απαντιςεισ που κα αποδεικνφουν ςτθν πράξθ τθν πρόκεςθ τθσ Τράπεηασ για ουςιαςτικό και γόνιμο
διάλογο (κζςθ που διατφπωςε και ςτθν τελευταία ςυνάντθςθ) και κα ανοίγουν το δρόμο για τθν υπογραφι μιασ
ικανοποιθτικισ από κάκε άποψθ Επιχειρθςιακισ φμβαςθσ.
Αυτόσ είναι ο τελικόσ μασ ςτόχοσ!
→→
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Μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ τρίτθσ ςυνάντθςθσ, κα ςυνεδριάςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προκειμζνου
– ανάλογα και με τισ εξελίξεισ – να πάρει αποφάςεισ για τισ απαραίτθτεσ ςυνδικαλιςτικζσ πρωτοβουλίεσ που κα
αναλάβουμε ςτθ ςυνζχεια και να κακορίςει τθν περαιτζρω ςτάςθ μασ.

Ενωμζνοι και ςυςπειρωμζνοι γφρω από το .Τ.Ε.Σ.Ε.,
δίνουμε αποφαςιςτικά και δυναμικά τθ μάχθ για τθν υπογραφι
νζασ Επιχειρθςιακισ φμβαςθσ που κα ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ
όλων των εργαηόμενων ςτθν Εκνικι Σράπεηα!

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Θφμιοσ
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