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Αθήνα, 20.6.2019

√ ΞΑΝΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

√

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Χθες με πρωτοβουλία της Διοίκησης πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με το προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.,
μετά την διακοπή και το πάγωμα των διαπραγματεύσεων, που προέκυψε κατά την διάρκεια της προηγούμενης
συνάντησης πριν δέκα ημέρες.
Συμπερασματικά από την συνάντηση μπορούμε να αναφέρουμε ότι :
1. Στη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκε η βούληση και των δύο μερών οι διαπραγματεύσεις να
συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα.
2. Η Διοίκηση απάντησε θετικά σε μια σειρά ζητήματα και διεκδικήσεις που εμπεριέχονται στο
Διεκδικητικό μας Πλαίσιο και αφορούν κυρίως θεσμικά θέματα.
3. Σε ότι αφορά στις οικονομικές μας διεκδικήσεις απάντησε ότι τις εξετάζει, υπολογίζει το
συνολικό οικονομικό κόστος για την Τράπεζα, επιφυλασσόμενη να απαντήσει οριστικά στην
επόμενη συνάντηση.
4. Τέλος συμφωνήθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και ορίστηκε ότι η επόμενη
συνάντηση θα γίνει την επόμενη Τρίτη 25.6.2019.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Η ομόθυμη και καθολική συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. της προηγούμενης Παρασκευής έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης και ευθύνης προκειμένου να
διεκδικήσουμε την υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης.
Η επανέναρξη των Διαπραγματεύσεων είναι αναμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη.
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Οι απαντήσεις της Διοίκησης παρά την πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση, απέχουν
ακόμη από τον στόχο μας, ιδίως σε ότι αφορά στις οικονομικές μας διεκδικήσεις.
Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι σε διαρκή συνεδρίαση, έτσι ώστε να προετοιμάσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την στάση του για το επόμενο διάστημα και κυρίως για την επόμενη καθοριστική
συνάντηση με την Διοίκηση.

• Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα.
• ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με ενότητα, με αποφασιστικότητα, με σχέδιο.
• ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

την υπογραφή τριετούς Ικανοποιητικής Επιχειρησιακής

Σύμβασης, που θα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και προοπτικής για όλους τους
εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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