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ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΕΣΕ Ε ΟΑ ΑΒΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΚΑ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,
Με ζκπλθξθ διαβάςαμε εχκζσ τα όςα αβάςιμα και παραπλανθτικά αναφζρονται ςε ανακοίνωςθ του
Συλλόγου τθσ τ. ΕκνοData (ΣΕΕΤ).
Για τθν αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ και επειδι αναφζρεται ςε μζλθ του ΣΥΕΤΕ οφείλουμε να
ξεκακαρίςουμε τα παρακάτω:
•

Ο ΣΥΕΤΕ δεν εμπλζκεται ςε καμία καταγγελία ςφμβαςθσ εργαηομζνου. Οφτε χκεσ, οφτε ςιμερα, οφτε
αφριο.

•

Η ςυγκεκριμζνθ εργαηόμενθ δεν είναι μζλοσ του ΣΥΕΤΕ, δεν ζχει ηθτιςει τθ ςυνδρομι μασ και ωσ εκ
τοφτου δεν μασ ζχει εξουςιοδοτιςει για καμία περαιτζρω ενζργεια.

•

Η ςυγκεκριμζνθ εργαηόμενθ ζχει κινθκεί νομικά εναντίον τριϊν μελϊν του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ ςτα πλαίςια
άςκθςθσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ τουσ δράςθσ. Ομόφωνθ απόφαςθ του ΣΥΕΤΕ είναι να υπεραςπιςτεί τα
ςυγκεκριμζνα μζλθ του, υπεραςπίηοντασ πάνω απ’ όλα το δικαίωμα κάκε εργαηόμενου να
ςυνδικαλίηεται ελεφκερα και να αςκεί ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ςε όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ.

•

Η ςυγκεκριμζνθ εργαηόμενθ ωσ Διευκφντρια Καταςτιματοσ ζχει κινθκεί νομικά εναντίον ζξι
υπαλλιλων-υφιςταμζνων τθσ, οι οποίοι είναι μζλθ του ΤΕΣΕ. Και οι ςυγκεκριμζνοι ζξι υπάλλθλοι
ζχουν «επιδείξει μια ιδιαιτζρωσ αξιόλογθ πορεία ςτθν Τράπεηα, με αποτελζςματα που κα ηιλευαν πολλά
ςτελζχθ». Δεν είδαμε όμωσ κάποια αναφορά για αυτοφσ τουσ ςυναδζλφουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
ανακοίνωςθ του Συλλόγου τθσ τ.ΕκνοData (ΣΕΕΤ).

•

Οι δικαςτικζσ ενζργειεσ δεν κινικθκαν «εκατζρωκεν», υπονοώντασ ότι αυτζσ ζγιναν ταυτόχρονα. Οι
νομικζσ ενζργειεσ ξεκίνθςαν αποκλειςτικά και μόνο με ευκφνθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαηόμενθσ. Είναι
αυτονόθτο ότι δεν αμφιςβθτοφμε το δικαίωμα οποιουδιποτε πολίτθ να προςφφγει ςτθ Δικαιοςφνθ.
Είναι εξίςου αυτονόθτο όμωσ ότι ο κάκε πολίτθσ ζχει δικαίωμα να υπεραςπιςτεί τον εαυτό του.

•

Ο ΣΥΕΤΕ ζχει αποφαςίςει ομόφωνα να υπεραςπιςτεί νομικά και ςυνδικαλιςτικά και τα 9 μζλθ του.

Είναι άξιο αναφοράσ ότι κανείσ εκπρόςωποσ του ςυγκεκριμζνου υλλόγου, παρόλο που θ ανακοίνωςι του
αναφζρεται ςε μζλθ Δ.Σ. άλλου Συλλόγου, δεν μπικε καν ςτον κόπο να απευκυνκεί ςτο ΣΥΕΤΕ και να
ρωτιςει για τθν «άλλθ άποψθ», όπωσ τουλάχιςτον επιτάςςει θ ςυνδικαλιςτικι θκικι.
Γιατί δεν το ζκαναν, το αφινουμε ςτθν κρίςθ ςασ.
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Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,
Ο ΤΕΣΕ είναι ο μόνοσ εγγυθτισ τθσ προςταςίασ τθσ εργαςίασ. Ο ΣΥΕΤΕ είναι αυτόσ που μζςα από ιςχυρά
κεςμικά κείμενα (Συλλογικι Σφμβαςθ – Κανονιςμόσ Εργαςίασ) που ζχει υπογράψει ζχει κατοχυρώςει τθν
προςταςία των εργαηομζνων από «κάκε είδουσ αυκαιρεςίεσ».
Δεν δεχόμαςτε να μασ «κουνοφν το δάχτυλο» αυτοί που καταγγζλλανε τον ΣΥΕΤΕ για τθν υπογραφι τθσ
Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ ι που απαξίωναν τθ ριτρα για τθν προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ.
Ζςτω και αργά αρχίηουν να κατανοοφν τθν αξία τουσ.
Αντιλαμβανόμαςτε το λόγο για τον οποίο δθμοςιεφτθκε θ ςυγκεκριμζνθ ανακοίνωςθ. Ζχουμε ςυνθκίςει ωσ
ΣΥΕΤΕ ςτισ ενορχθςτρωμζνεσ -«κάτω από τθ μζςθ»- επικζςεισ. Στο βωμό όμωσ τθσ ςκοπιμότθτασ επιβίωςθσ
ενόσ Συλλόγου λίγων δεκάδων μελϊν είναι αδιανόθτο και επικίνδυνο να εργαλειοποιοφνται τόςο ςοβαρά
ηθτιματα προκειμζνου να «δικαιολογθκεί» θ πολιτικι τουσ φπαρξθ.
Σε ζνα πράγμα μόνο κα ςυμφωνιςουμε με τον ςυγκεκριμζνο Σφλλογο: «κα πρζπει να προβλθματιςτοφμε για
το είδοσ του ςυνδικαλιςμοφ που πρζπει να υπθρετοφμε».

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Αθανάςιοσ Ντεκουμζσ

Θφμιοσ Παπαγιάννησ
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