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Ακινα, 13.04.2022

Συνάντθςθ Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
με τα Σωματεία τθσ Ε.Τ.Ε. για τθν Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ
Συναδζλφισσες, συνάδελφοι,
Με πρωτοβουλία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., και ενόψει τθσ διαπραγμάτευςθσ με τθν Διοίκθςθ για τθ νζα Επιχειρθςιακι
Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, πραγματοποιικθκε χτεσ 12/4/2022, ςυνάντθςθ του Προεδρείου του Συλλόγου μασ
με τουσ Προζδρουσ και Γενικοφσ Γραμματείσ των υπόλοιπων Συλλόγων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Εκνικι
Τράπεηα (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ., Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., Σ.Ε.Ε.Τ.Ε., ΣΥ.Π.Ε.Τ.Ε. - Π.Π. ΕΘΝ.ΑΚ., Σ.Ε.Ε.Τ.).
Υπθρετώντασ ςτθν πράξθ, όπωσ κάνουμε διαχρονικά, τθν ενότθτα των εργαηομζνων ςτθν Εκνικι Τράπεηα,
ηθτιςαμε από τουσ υπόλοιπουσ Συλλόγουσ να κατακζςουν τισ κζςεισ και τισ προτάςεισ τουσ. Διεξιχκθ μια
εποικοδομθτικι και γόνιμθ ςυηιτθςθ ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ επιβεβαιϊκθκε το κλίμα ςυςτράτευςθσ των
εργαηόμενων και θ βοφλθςθ για ενότθτα μπροςτά ςτθν πρόκλθςθ τθσ υπογραφισ τθσ νζασ Επιχειρθςιακισ
Σφμβαςθσ.
Με βάςθ:
 τισ διαχρονικζσ αξίεσ και αρχζσ του Συλλόγου μασ,
 τουσ άξονεσ διεκδίκθςθσ όπωσ διαμορφϊκθκαν από τθν ειδικι διαπαραταξιακι ομάδα εργαςίασ που
ςυςτικθκε το προθγοφμενο διάςτθμα ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθν οποία όλεσ οι
παρατάξεισ - πλθν μιασ - κατζκεςαν τισ προτάςεισ τουσ,
 τισ προτάςεισ που κατζκεςαν οι άλλοι Σφλλογοι,
 τθν επικοινωνία με τουσ εργαηόμενουσ μζςα από τθν κακθμερινι λειτουργία του Συλλόγου,
το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα ςυνεδριάςει τθν Πζμπτθ 14 Απριλίου 2022 προκειμζνου να λάβει τισ
τελικζσ αποφάςεισ και να εγκρίνει το διεκδικθτικό πλαίςιο για τθ διαπραγμάτευςθ και τθν υπογραφι τθσ νζασ
Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ.
Συναδζλφισσες, συνάδελφοι,
Μετά τθν επιτυχι κατάλθξθ τθσ διαπραγμάτευςθσ τθσ Ο.Τ.Ο.Ε. με τισ Τράπεηεσ και τθν υπογραφι Κλαδικισ
Σφμβαςθσ, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ζχοντασ τθν ευκφνθ για τθ διαπραγμάτευςθ και τθν υπογραφι τθσ Επιχειρθςιακισ
Σφμβαςθσ, μπαίνει μπροςτά ςτθ μάχθ για μία ακόμα κεςμικι κατάκτθςθ κορυφαίασ ςθμαςίασ για όλουσ τουσ
ςυναδζλφουσ.
Για να ςυνεχίςουν οι εργαηόμενοι ςτθν Εκνικι Τράπεηα να αιςκάνονται αςφάλεια, ςιγουριά και προοπτικι για
το εργαςιακό τουσ μζλλον.

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο
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