Συνάδελφοι,
Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία των συναδέλφων
της Ανεξάρτητης Κίνησης για επανάληψη της
ψηφοφορίας για τη ΣΣΕ. Είναι πράγματι ένα
κορυφαίο θέμα και πρέπει και οι συνάδελφοι των
καταστημάτων να τοποθετηθούν.
Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια
σειρά και πιστοί στις δεσμεύσεις μας για πλήρη
ενημέρωση των πρωτοβουλιών και αποφάσεων του ΔΣ του συλλόγου, σας
ενημερώνουμε ότι:
Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διενέργεια απεργίας, πετύχαμε να
εντάξουμε το επίδομα βαθμού στην ΣΣΕ.
Ενώ ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε την ΣΣΕ και να αποσύρουμε την προσφυγή
μας στον ΟΜΕΔ, η Διοίκηση της εταιρείας αιφνιδιαστικά προσέθεσε στην ΣΣΕ το
επίδομα «καυσίμων» και την κατάργηση των βασικών μισθών των ΔιευθυντώνΥποδιευθυντών, μια κίνηση που δεν είχε συζητηθεί από κανένα μέρος έως εκείνη τη
στιγμή.
Το ΔΣ του Συλλόγου προκειμένου να υπάρξει συμφωνία υποχώρησε και δέχτηκε να
περιληφθεί το επίδομα καυσίμων στη ΣΣΕ με συγκεκριμένη διατύπωση, ώστε να
είναι εμφανές ότι καταβάλλεται βάσει επιχειρησιακής συνήθειας. Στο σημείο αυτό
πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου είχε
ξεκαθαρίσει να μην περιληφθεί το επίδομα καυσίμων στη σύμβαση. Όσον αφορά
τους βασικούς μισθούς Διευθυντών – Υποδιευθυντών, το ΔΣ του Συλλόγου
αποφάσισε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει δεκτή οποιαδήποτε μείωση βασικού μισθού
σε οποιοδήποτε συνάδελφο, γι’ αυτό το λόγο αποφάσισε να το διεκδικήσει μέσω του
ΟΜΕΔ. Η Διοίκηση με εκβιαστικό τρόπο έθεσε ως προαπαιτούμενο την απόσυρση
της προσφυγής στον ΟΜΕΔ για την υπογραφή της ΣΣΕ.
Με αυτά τα δεδομένα και με το σκεπτικό ότι δεν υπογράφουμε την ΣΣΕ με
ταυτόχρονη απόσυρση της προσφυγής στον ΟΜΕΔ, η απάντηση του σώματος της
Γενικής συνέλευσης στις 27/1/2016 ήταν η υπογραφή της ΣΣΕ όπως είχε
συμφωνηθεί με την εταιρεία και η συνέχιση της προσφυγής.
Το ΟΧΙ στην άρση της προσφυγής των συναδέλφων το στείλαμε στην Διοίκηση
προκειμένου να υπογράψουμε την ΣΣΕ. Αντ' αυτού, η Διοίκηση αποφάσισε την
παράταση ισχύος της ΣΣΕ για ένα επιπλέον μήνα.
Συνάδελφοι
Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι τα εξής:
1. Δεν υπάρχει ο φόβος ατομικών συμβάσεων. Η Διοίκηση είχε 2 ευκαιρίες να
μας πάει σε ατομικές συμβάσεις και δεν τις αξιοποίησε, πράγμα που σημαίνει
ότι ο μέτοχος θέλει να υπογραφεί ΣΣΕ.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» μέσω του e-mail:
synergasia.syllogos@gmail.com.

2. Το ΔΣ του Συλλόγου έχει λάβει διαβεβαίωση από τον νομικό του σύμβουλο
ότι ποτέ στο παρελθόν ο ΟΜΕΔ δεν έχει ανατρέψει ένα κοινά συμφωνημένο
κείμενο που του έχει κατατεθεί, όπως είναι το κείμενο της ΣΣΕ που κατέθεσε
ο Σύλλογος με την προσφυγή του. Αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι α) θα
έχουμε μια γρήγορη απόφαση από τον ΟΜΕΔ για τη ΣΣΕ και β) ότι ο ΟΜΕΔ
θα καλέσει την Διοίκηση να υπογράψει το κοινά συμφωνημένο κείμενο και θα
βγάλει απόφαση μόνο για τους βασικούς μισθούς των Διευθυντών –
Υποδιευθυντών.
3. Η κλήρωση στον ΟΜΕΔ πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, παρά
τις προσπάθειες της Διοίκησης για τη μη διεξαγωγή της και το αποτέλεσμα
είναι θετικό για τον Σύλλογο.
Αυτό που καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε είναι αν θέλουμε έναν Σύλλογο που
να υποχωρεί και να υποκύπτει σε εκβιασμούς. Αν αυτό επιθυμούμε, τότε ψηφίζουμε
απόσυρση από τον ΟΜΕΔ και κλείσιμο ΕΚΕ και ΣΣΕ.
Αν όχι, πρέπει να δώσουμε μια νέα ώθηση στην πλειοψηφία του Συλλόγου να
συνεχίσει τον αγώνα που έχει χαράξει μέχρι σήμερα, να συνεχίσει δηλαδή να
διαπραγματεύεται με αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια και ήθος στο τελευταίο σταυροδρόμι
αυτής της δύσκολης και επίπονης δοκιμασίας.
Υ.Γ. Θυμίζουμε στην παράταξη της Ανεξάρτητης Κίνησης ότι το 100% της
FINANSBANK πουλήθηκε από την ΕΤΕ έναντι 2,75 δις τον Γενάρη του 2016. Αν
θέλουν να φοβίσουν τον κόσμο ας βρουν πιο πρόσφατα δημοσιεύματα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» μέσω του e-mail:
synergasia.syllogos@gmail.com.

