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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η απολογιστική Γενική συνέλευση του ΣΥΕΤΕ πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την
υπογραφή της κλαδικής σύμβασης. Μια σύμβαση την οποία απαίτησαν οι τραπεζίτες
και συνυπέγραψε η ΟΤΟΕ
. Κι έχουν τώρα το θράσος
οι ηγεσίες της ΟΤΟΕ (ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ, Ριζοσπαστική Παρέμβαση- ΔΑΣ) να παρουσιάζουν ως
επιτυχία τη διατήρηση των απωλειών μας για άλλα τρία τουλάχιστον χρόνια, τη στιγμή
μάλιστα που η Κυβέρνηση σχεδιάζει νέα φοροληστεία στα μικρά και μεσαία εισοδήματα.

Βάσει επίσημων και δημοσιευμένων στοιχείων, η ΕΤΕ μείωσε τις δαπάνες προσωπικού τα
τελευταία χρόνια (2010- 2014) από τα 931εκ ευρώ στα 588, δηλαδή κατά 37%, ενώ τα έξοδα
διοικήσεως μόλις κατά 9%, από τα 368 στα 334εκ ευρώ. Προφανώς, για τους
τραπεζίτες και τα καλοπληρωμένα στελέχη από την αγορά, ακόμη υπάρχουν
λεφτά!

Παρουσιάζουν ως κατάκτηση του κλάδου το συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας, την
ενεργοποίηση δηλαδή του 3ου πυλώνα ασφάλισης, βάσει του αντιασφαλιστικού νόμου
Ρέππα (3029). Μετατρέπουν την υγεία σε πεδίο επιχειρηματικής δράσης για τις
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, και μέσω αυτών για τους τραπεζίτες. Υποδαυλίζουν τις
αγωνιστικές διαθέσεις που εκφράστηκαν και από τους εργαζόμενους της ΕΤΕ στην
τελευταία απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο ασφαλιστικό τερατούργημα που ετοιμάζει η
Κυβέρνηση.

Μας λένε ότι κατοχύρωσαν την «απασχόληση» (ο όρος σταθερή και μόνιμη εργασία έχει
διαγραφεί από το λεξιλόγιό τους). Όμως οι τραπεζίτες τους διαψεύδουν... Όλες οι
τράπεζες (έκανε την αρχή η Πειραιώς...) έχουν εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδιαεθελούσιες- που προβλέπουν δραστική μείωση του προσωπικού. Η διοίκηση της ΕΤΕ
επιδιώκει την απώλεια τουλάχιστον 1600 θέσεων εργασίας. Κι επειδή έχουμε εμπειρία και
από την προηγούμενη εθελούσια, όλοι αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες για τα ασφαλιστικά
μας ταμεία, αλλά και τους ρυθμούς εργασίας, μετά από αυτή τη μείωση προσωπικού. Κατά
τ' άλλα, εκφράζονται «καλές προθέσεις» από τη διοίκηση για την αποφυγή των απολύσεων.
Στις ίδιες «καλές προθέσεις» στηρίζεται και η ρήτρα προστασίας της απασχόλησης που
περιγράφεται στην κλαδική... Σκόπιμα όμως κρύβουν τον υφιστάμενο νόμο (του μνημονίου)
για την απελευθέρωση των απολύσεων ή αυτόν που ετοιμάζει και η τωρινή κυβέρνηση για
τις μαζικές απολύσεις.
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Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να τους δείξουμε! Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι
τραπεζίτες δεν είναι κοινωνικοί εταίροι, ούτε φίλοι μας, αλλά ταξικοί εχθροί.
Τα κέρδη τους περνούν μέσα από τις μειώσεις μας. Δεν τα μοιράστηκαν ποτέ μαζί μας αυτά
τα κέρδη, ενώ μας φορτώνουν όλα τα βάρη της κρίσης για να την ξεπεράσουν αλώβητοι.
«Φίλοι» τους είναι οι ηγεσίες των ΔΗΣΥΕ- ΔΑΚΕ- ΔΑΣ που έχουν αναγάγει τον κοινωνικό
διάλογο σε πανάκεια. Που υιοθέτησαν ιδεολογήματα της εργοδοσίας, όπως «η τράπεζά
μας». Που μας καλούσαν σε εργασιακή ειρήνη, αφοπλίζοντας έτσι τους εργαζόμενους, το
κίνημα.

Αυτές οι ηγεσίες έχουν δώσει προίκα στους τραπεζίτες 9.559.000 ευρώ συμμετέχοντας σε
όλες τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ από το 2000 και μετά. Στήριξαν την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της τράπεζας
τόσο μέσα στην κρίση με πρόσχημα τη σωτηρία της ή τον κίνδυνο «αφελληνισμού» της, όσο
και στις εποχές της ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας, χωρίς κανένα επιχείρημα.

Το αποτέλεσμα και τότε και σήμερα είναι οι ηγεσίες αυτές να απολαμβάνουν προνόμια
όπως προαγωγές, διορισμούς συγγενικών προσώπων, συνδικαλιστικά κίνητρα κ.α.
Σήμερα στο Σύλλογο έχουν απομείνει μόνο χρέη από δάνεια που έχουν πάρει για τη
συμμετοχή τους στις ΑΜΚ της ΕΤΕ. Στην ανακεφαλαιοποίηση του 2010 στο ΤΥΠΕΤ οι
ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ, ΔΑΣ συμμετείχαν με όσα αποθεματικά μας είχαν απομείνει. Ένα μήνα μετά
ακολούθησε η επιχειρησιακή σύμβαση (2009), με την οποία οι εργαζόμενοι στην ΕΤΕ δεν
πήραμε καμία αύξηση, τα συνδικαλιστικά κίνητρα όμως επεκτάθηκαν και για το προεδρείο
του ΤΥΠΕΤ!

Τα ίδια έχουν κάνει σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς της ΕΤΕ. Έτσι σε
συνδυασμό με τους αντιασφαλιστικούς νόμους, κάποιους εκ των οποίων χειροκρότησαν (βλ
νόμος Ρέππα), τα ταμεία μας χρεοκόπησαν και το εφάπαξ κουρεύτηκε.

Έχει τις ευθύνες της και η Πρόταση Προοπτικής που τόσα χρόνια ενώ γνώριζε τη
συμμετοχή της ΔΑΣ στη ληστεία των αποθεματικών και στον κοινωνικό διάλογο- απάτη,
επέμενε να καλεί την ΕΝΙΑΙΑ σε κοινή δράση των «αριστερών» δυνάμεων στο ΣΥΕΤΕ και
συντάχθηκε με το ΟΧΙ του ΣΥΡΙΖΑ στο δημοψήφισμα που μετατράπηκε σε τρίτο μνημόνιο.
Αποδεικνύεται όμως συνάδελφοι για μια ακόμη φορά, ότι ανεξάρτητα από το πώς
αυτοπροσδιορίζεται μια παράταξη (αριστερή, δεξιά κλπ),
αυτ
ό που έχει σημασία είναι αν τάσσεται με τα συμφέροντα των εργαζομένων ή των
εργοδοτών
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. Άλλωστε, η επίθεση που δεχόμαστε έχει ταξικό χαρακτήρα. Άρα, ταξική πρέπει να είναι
και η πάλη. Αυτό σημαίνει
ενότητα και δράση στους χώρους εργασίας
. Τελευταίο «ατόπημα» της παράταξης της Πρότασης Προοπτικής στην ΟΤΟΕ ήταν ότι
απέφυγε να πάρει θέση στο ΓΣ της Ομοσπονδίας για το ζήτημα του συμπληρωματικού
προγράμματος υγείας που οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή της, με το πρόσχημα ότι δεν
γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενό του...

Η παράταξή μας η ΕΝΙΑΙΑ Συνδικαλιστική Αγωνιστική Συμπαράταξη καμία εμπιστοσύνη
δεν δείχνει σε αυτές τις δυνάμεις. Αντιστεκόμαστε σε αυτές τις απόψεις και πρακτικές.
Καταθέτουμε προτάσεις με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες και τρόπους
αγωνιστικής διεκδίκησης, κόντρα στη λογική της συναίνεσης και της υποταγής.

Αυτή τη λογική, της υποταγής, σας καλούμε να απορρίψετε καταψηφίζοντας τον
Απολογισμό δράσης του ΣΥΕΤΕ.

Να πορευτούμε μαζί στην προσπάθεια ανασύνταξης του κινήματος. Συμπορευόμαστε με
το Π.Α.ΜΕ. για να δημιουργήσουμε ένα κίνημα ισχυρό, ταξικό, δυνατά σωματεία που
θα αποτελούν το αντίπαλο δέος σε όσους επιβουλεύονται τα συμφέροντά μας.
Να απομονώσουμε την αντίληψη «η τράπεζά μου» που εκφυλίζει συνειδήσεις, διαιρεί τους
εργαζόμενους και υπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζιτών.

Καμία αυταπάτη ότι η Κυβέρνηση διαπραγματεύεται για τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Αυτοί που δεν ντρέπονται να αποκαλούν τους πρόσφυγες «εν δυνάμει επενδυτές για τη
χώρα»..., δεν μπορούν -γιατί δεν θέλουν- να είναι με το μέρος μας! Η πολιτική τους είναι σε
πλήρη ταύτιση, συμφωνημένη στα πλαίσια της Ε.Ε., εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες με ή
χωρίς μνημόνια, στηρίζεται από όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Η όποια εξέλιξη
σχετική με το χρέος θα συνοδευτεί από νέα δυσβάσταχτα μέτρα για το λαό.

Καλούμε τους εργαζόμενους σε:

- Συνελεύσεις των καταστημάτων και των διευθύνσεων
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- Συνελεύσεις σε περιφέρειες, σε όλη την Ελλάδα

- Κλιμάκωση του αγώνα μέχρι τη 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση για το
ασφαλιστικό, απόφαση που πρέπει να ληφθεί και από τη Γενική μας συνέλευση.

- Το ΔΣ του ΣΥΕΤΕ να μη συναινέσει στην επιμήκυνση του ωραρίου σε καμιά υπηρεσία της
τράπεζας, σε νέα εθελούσια και γενικά στη μείωση του προσωπικού.

- Αγωνιστικές δράσεις για την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης που θα
αναιρεί όλες τις απώλειες που έχουμε υποστεί στα μισθολογικά, εργασιακά και
ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Κοινή δράση με όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από
εργασιακή σχέση.
Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους με πλήρη δικαιώματα
.

- Πρωτοβουλίες για τη συμπόρευσή μας με τον υπόλοιπο κλάδο, με τα άλλα
τμήματα των εργαζομένων, με τον υπόλοιπο λαό για την συγκρότηση μιας πλατιάς
συμμαχίας που θα παλέψει για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.
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