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Προς τον
κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη
Διευθύνοντα Σύμβουλο
της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου
Κύριε Διευθύντοντα Σύμβουλε,
Μετά την απόφασή σας για τροποποίηση του υφιστάμενου οργανογράμματος
της Τράπεζας, έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να ανοίξει ο διάλογος και η ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και οποιουδήποτε αρμόδιου οργάνου ή επιτροπής της
Διοίκησης, ώστε έγκαιρα να μας δοθεί η δυνατότητα να διατυπώσουμε γνώμη για τα
προτεινόμενα μέτρα.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού Εργασίας, «στις Επιτροπές και
τα Συμβούλια που κρίνουν θέματα τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και
εξέλιξη των υπαλλήλων (όπως το θέμα του οργανογράμματος), συμμετέχει ο
εκπρόσωπος

της

αντιπροσωπευτικότερης

συνδικαλιστικής

οργάνωσης

του

προσωπικού». Ο Σ.Υ.ΕΤΕ. ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση
στο χώρο της Τράπεζας έχει, αναντίρρητα, το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης,
σχετικά με τις κατευθύνσεις και το περιεχόμενο του οργανογράμματος.
Το δικαίωμά του αυτό, το οποίο συνιστά αντίστοιχα και υποχρέωση της
διοίκησης της Τράπεζας, πηγάζει πρώτα από όλα από την μακρόχρονη συνεργασία της
εκάστοτε διοίκησης της Τράπεζας και του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην οργάνωση και λειτουργία της
Τράπεζας και των εργασιακών σχέσεων εν γένει.
Παράλληλα, και το Προεδρικό Διάταγμα 240/2006, με το οποίο προσαρμόσθηκε
η ελληνική νομοθεσία στην κοινοτική Οδηγία 2002/14/ΕΚ, θεσπίζει ένα πλαίσιο
ενημέρωσης και διαβουλεύσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. Η ενημέρωση και
διαβούλευση είναι ευρεία, καλύπτει κάθε ζήτημα που αφορά στην οικονομική εξέλιξη της
επιχείρησης και επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις ( άρθρο 4 ) και ιδιαίτερα σχετικά με τις
αποφάσεις, που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της
εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.
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Η ενημέρωση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και
περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να προβαίνουν στη
δέουσα εξέταση και να προετοιμάζονται για διαβουλεύσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ζητάμε να καθοριστεί άμεσα συνάντηση
μαζί σας, με αντικείμενο την ενημέρωση και διαβούλευση για την τροποποίηση του
οργανογράμματος των Διευθύνσεων της Τράπεζας, όπου θα σας εκθέσουμε αναλυτικά
την άποψη και τις προτάσεις μας για τις καλύτερες και λειτουργικότερες επιλογές που
θα ενισχύουν την αποδοτικότερη λειτουργίας της Ε.Τ.Ε. και ταυτόχρονα θα
αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις και την υπηρεσιακή προοπτική
των εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε.

Με εκτίμηση
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

