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ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
ΤΟΡΠΙΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Μία προκλητική αλλαγή στάσης επέλεξε η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας
μπαίνοντας στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης για τη νέα Επιχειρησιακή
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.
Αρνούμενη να αναγνωρίσει στην πράξη την προσφορά των εργαζομένων στη
στήριξη της πορείας της Τράπεζας σε όλη τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε -παρά
τα όσα έχει διακηρύξει αρκετές φορές στα λόγια- η Διοίκηση κατέληξε σε μια σειρά
από αρνήσεις σε βασικά σημεία του διεκδικητικού πλαισίου της Επιχειρησιακής
Συλλογικής Σύμβασης, το οποίο κατά γενική ομολογία διέπεται από ρεαλισμό και
λογική.

Με ευθύνη της Διοίκησης, η συλλογική διαπραγμάτευση κινδυνεύει να τιναχθεί
στον αέρα.
Με την παρούσα ανακοίνωση, η ΔΗ.ΣΥ.Ε. διαμηνύει στη Διοίκηση πως οι
εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα δε θα ανεχτούν να αντιμετωπίζονται μόνο ως
λογιστικοί αριθμοί και λειτουργικό κόστος.
Χωρίς τους εργαζόμενους, κανένας σχεδιασμός για το άμεσο ή μακροπρόθεσμο
μέλλον της Τράπεζας δεν μπορεί να έχει προοπτική. Η εργασία μας και η
συνεισφορά μας πρέπει να εκτιμηθούν.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε., με απόλυτη υπευθυνότητα, καλεί τη Διοίκηση να συναισθανθεί την
κρισιμότητα των στιγμών, να αναθεωρήσει έστω και την τελευταία στιγμή τη
στάση της και να μη δυναμιτίσει το εργασιακό περιβάλλον στην Εθνική Τράπεζα.
Αν δεν το πράξει, οι εργαζόμενοι είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να της
δώσουμε δυναμικά τις απαντήσεις μας.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., που συνεδριάζει την Παρασκευή 10
Ιουνίου με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στην επιχειρησιακή διαπραγμάτευση, η
ΔΗ.ΣΥ.Ε. θα αναπτύξει τις θέσεις της για την αναγκαιότητα υπογραφής
ικανοποιητικής σύμβασης που θα καλύπτει τις ανάγκες και θα κατοχυρώνει το
αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων και θα προτείνει ενημέρωση των
συναδέλφων και προετοιμασία για δυναμικές-αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενόψει
της επόμενης διαπραγματευτικής συνάντησης μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Διοίκησης.

