Αθήνα, 17/10/2014

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ.
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Νέο Προεδρείο ανέλαβε τη Διοίκηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μετά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της 3/10 και της 7/10.
Νέος Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ο συνάδελφος Γιώργος Αρβανίτης.
Με τον τρόπο αυτό, έλαβε τέλος θεσμικά, δημοκρατικά και οριστικά, χωρίς καμία δυνατότητα αμφισβήτησης,
η πολύμηνη περιπέτεια του Συλλόγου μας και έτσι οδηγούμαστε με δημοκρατικές, αξιόπιστες και διαφανείς
διαδικασίες σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 8 Νοεμβρίου και σε εκλογές από τις 8 έως
τις 13 Δεκεμβρίου 2014.
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. εκπροσωπείται στο νέο Προεδρείο από τον Πρόεδρο Γιώργο Αρβανίτη, τον Αντιπρόεδρο
Γιάννη Πούπκο, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Γιώργο Μότσιο και τον Αναπληρωτή Ταμία Άλκη
Απιδόπουλο.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με την υπεύθυνη, επίμονη και αποφασιστική στάση των μελών της ΔΗ.ΣΥ.Ε. που από τον Ιούλιο ακόμη
ζήτησαν την ανασύνθεση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., πετύχαμε:
 Την εκλογή νέου Προεδρείου του Συλλόγου μας, που εγγυάται την ομαλή πορεία προς τη Γενική
Συνέλευση και τις Εκλογές και την ομαλή λειτουργία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Το Προεδρείο που συγκροτήθηκε είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή διαπαραταξιακό, και όσοι
αυτοαποκλείστηκαν, όπως η Ενιαία και η Πρόταση Προοπτικής, το έκαναν αποκλειστικά με δική τους
επιλογή για να εξυπηρετήσουν μικροπαραταξιακά την προεκλογική τους τακτική. Είναι οι ίδιες παρατάξεις
που ενώ είχαν τη δυνατότητα από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 6/8 να συμβάλουν ώστε να δοθεί τέλος στην
κρίση αυτή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., επέλεξαν είτε να στηρίξουν με την ανοχή τους εκείνους που δημιούργησαν την
κρίση αρνούμενες την ανασύνθεση του Προεδρείου, είτε να απουσιάζουν σε «διακοπές».
Δεν ξεχνάμε τη στάση της ΔΑΚΕ που όλο αυτό το διάστημα παρείχε πολιτική και συνδικαλιστική κάλυψη σε
εκείνους που δημιούργησαν την κρίση, αποφεύγοντας, έτσι, να αναλάβει τις δικές της ευθύνες ενώ,
ταυτόχρονα, παρεμπόδιζε την ανασύνθεση του Προεδρείου παρότι αυτό είχε χάσει τη στήριξη της
πλειοψηφίας του Δ.Σ.
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Με την ΔΗ.ΣΥ.Ε. στο τιμόνι του ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. γυρίζει σελίδα, ώστε να ασχοληθεί με
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα με τα συλλογικά ζητήματα και τη σκληρή καθημερινότητα
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα.
Άμεσες προτεραιότητες μας είναι:
 Η αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της υπερωριακής απασχόλησης, που έχει οξυνθεί ιδιαίτερα
μετά την τεράστια μείωση του αριθμού των εργαζομένων από την εθελούσια έξοδο. Θα συνεχίσουμε
να απαιτούμε από τη Διοίκηση να τηρεί απαρέγκλιτα τις συμβατικές της υποχρεώσεις για την
καταγραφή και την πληρωμή όλων των υπερωριών. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε
συλλογική επαγρύπνηση, καταγραφή των υπερωριών και συνεχή επικοινωνία με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για το
ζήτημα αυτό.
 Η αποκατάσταση των προβλεπόμενων στους Ειδικούς Κανονισμούς των εξειδικευμένων Διευθύνσεων.
Η Τράπεζα δεν μπορεί αυταρχικά να παραβιάζει κανονισμούς.
 Η οριστική τοποθέτηση των συναδέλφων που εκτελούν καθήκοντα στελεχών με προσωρινή ανάθεση.
 Η άμεση και έγκαιρη καταβολή του συνόλου των οδοιπορικών εξόδων που κάνουν οι συνάδελφοι
για υπηρεσιακές ανάγκες.
 Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Τράπεζας όσον αφορά στο ωράριο, ώστε να μην
υπάρξουν άλλες μονομερείς και αιφνιδιαστικές αποφάσεις για επέκταση του ωραρίου σε μέρες αιχμής.
 Η έγκαιρη διεξαγωγή όλων των προαγωγών, στους χρόνους που προβλέπει ο Κανονισμός
Εργασίας.
 Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Τράπεζας όσον αφορά στα καταστήματα
Premium Banking, ώστε να τηρηθούν απόλυτα τα προβλεπόμενα (μέχρι 10 καταστήματα, ωράριο,
αμοιβές κλπ.)
 Η επαναφορά των τουριστικών επιδομάτων, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
 Η άμεση καταβολή του επιδόματος παιδικού σταθμού στους συναδέλφους που το δικαιούνται.
 Η επικαιροποίηση των ρυθμίσεων στα δάνεια των συναδέλφων.
 Η ολοκλήρωση των μετατάξεων με τις valeur που προβλέπονται.
Τις επόμενες ημέρες, η παράταξή μας θα θέσει δημόσια τις θέσεις της και για τα μεγάλα ζητήματα που
εκκρεμούν στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας και αφορούν στα Ασφαλιστικά μας Ταμεία και στην πορεία της
Τράπεζας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον Κλάδο.
Ζητάμε την κινητοποίηση, την ενεργή συμμετοχή και τη στήριξη όλων των εργαζομένων στην
Εθνική Τράπεζα στη Γενική Συνέλευση της 8ης Νοεμβρίου και στις Εκλογές που θα διεξαχθούν από
τις 8 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2014.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 8/11!
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗ.ΣΥ.Ε. – ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

