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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τσακίζει συντάξεις και ασφαλιστικά
δικαιώματα, παραδίδει στα κοράκια, funds, ακόμη και την πρώτη κατοικία
εντείνει τη φοροληστεία σε βάρος των εργαζομένων, των λαϊκών νοικοκυριών
προετοιμάζει το έδαφος για νέες ανατροπές στα εργασιακά, αντίστοιχες με αυτές
που παίρνονται στη Γαλλία, στο Βέλγιο και σε κάθε κράτος-μέλος της €.€.
άσχετα αν έχουν μνημόνια ή όχι
συζητάει την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού με διάφορες μεθόδους, τις ομαδικές
απολύσεις, τους περιορισμούς στην απεργία
.

Η τράπεζα, όπως και άλλοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, έρχεται για άλλη μια
φορά να επιβεβαιώσει ότι τα κέρδη βγαίνουν μόνο μέσα από τη δική μας
εκμετάλλευση, μόνο μέσα από το τσάκισμα μισθών, εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της τράπεζας το «μισθολογικό κόστος» μειώθηκε
πάνω από 40%(!) από το 2009 μέχρι σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή ο μέσος όρος μισθού των
ειδικών συνεργατών είναι κατά 14.000€ υψηλότερος από τον μ.ο. μισθού των υπαλλήλων!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η επιχειρησιακή σύμβαση που διαπραγματεύεται σήμερα ο ΣΥΕΤΕ με τη Διοίκηση δεν
μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των συνδικαλιστών. Αφορά σε όλους τους εργαζόμενους,
στις ζωές μας, στο μέλλον των παιδιών μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέπουμε στις
πλειοψηφίες του Συλλόγου να μας αφήνουν απ' έξω! Ούτε να περιμένουμε την εργοδοσία να
ανάψει το πράσινο φως, να μας δώσει ένα έτοιμο κείμενο (κατά πώς την βολεύει) και μετά ο
Σύλλογος αφού το υπογράψει να μας το πασάρει σαν κατάκτηση ή σαν το μικρότερο κακό.
Αυτό το έργο το έχουμε δει πολλές φορές.

ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΘΕΑΤΕΣ! ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ

1/3

ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ

Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 12:50 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 12:54

ΠΑΖΑΡΕΨΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ! ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΜΑΣ

Η ΕΝΙΑΙΑ προτείνει κοινή δράση όλων των συλλόγων της ΕΤΕ με σκοπό να απαιτηθεί μια
επιχειρησιακή σύμβαση που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων.
Αυτή η κοινή δράση, με συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, να συζητηθεί με τους
εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς και από κοινού να αποφασίσουμε πώς και
με ποιο τρόπο θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας.

Στο αυριανό Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ η ΕΝΙΑΙΑ θα προτείνει εκ νέου συγκεκριμένο πλαίσιο
πάλης, δράσεις, Γενικές Συνελεύσεις και κινητοποιήσεις προκειμένου να
διεκδικήσουμε τη σύμβαση που μας αξίζει!

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ενώνει όλους τους εργαζόμενους στην ΕΤΕ. Δεν χωρίζει
τους εργαζόμενους σε μόνιμους, νοικιασμένους, συμβασιούχους, πρώην FBB, PROBANK,
Ethnodata...

Ένα τέτοιο πλαίσιο διεκδίκησης θα μπορούσε να είναι:

-Αποκατάσταση των απωλειών που δεχτήκαμε από τις συμβάσεις των
προηγούμενων ετών ΤΩΡΑ (κουτάκι, κλαδική κλπ)

-Καταβολή ενός μισθού τουλάχιστον σε όλους τους εργαζόμενους για να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τα χαράτσια, την αύξηση του κόστους ζωής, την φοροληστεία. Επαναφορά
των επιδομάτων στα προ κρίσης επίπεδα.

-Κατάργηση κάθε εργασίας ελαστικής μορφής. Μόνιμη, σταθερή δουλειά με πλήρη
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δικαιώματα, για όλους. Άμεση ένταξη όλων των «ενοικιαζόμενων» εργαζόμενων
και των συμβασιούχων στο μόνιμο προσωπικό με όλα τα μισθολογικά και
εργασιακά δικαιώματα.

-Τήρηση του ωραρίου – πληρωμή όλων των υπερωριών.

-ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ με οποιαδήποτε μορφή (είτε άμεσα,
είτε βελούδινα τύπου «εθελούσια»). Να διασφαλιστεί η μόνιμη και σταθερή εργασία
για όλους.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ- ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ
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