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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η τράπεζα, στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της επιδιώκει τη
μείωση του λειτουργικού της κόστους. Μείωση όμως λειτουργικού κόστους σημαίνει πρώτα
απ' όλα τσάκισμα μισθών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, γιατί μόνο έτσι
μπορεί να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη τους. Στη μείωση του μισθολογικού κόστους, όπως
τα στοιχεία της ίδιας της τράπεζας αποκαλύπτουν, εντάσσονται και τα διάφορα
προγράμματα «εθελούσιας».

Για αυτό και η εργοδοσία στην συνάντηση που έγινε με τον ΣΥΕΤΕ (9/6) για την υπογραφή
Επιχειρησιακής Σύμβασης, έθεσε ωμά και καθαρά ότι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΤΗ
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ. Επικεντρώθηκε δηλαδή σε αυτό
που εξυπηρετεί τα συμφέροντά της
. Έχουμε καθαρό ότι για την επιτυχία αυτού του στόχου που μειώνει ακόμη περισσότερο το
«μισθολογικό κόστος» θα εκβιάσει, θα απειλήσει. Κυρίως όμως θα προσπαθήσει να μας
πείσει ότι το καλό της τράπεζας απαιτεί από εμάς θυσίες.
Το καλό της τράπεζας απαιτεί να δουλεύουμε κάτω από καθεστώς απίστευτης
έντασης, να δουλεύουμε τζάμπα (απλήρωτες υπερωρίες) και να μην έχουμε
απαιτήσεις.

Κάτι αντίστοιχο με αυτό που μας λέει και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Για να σωθεί η
χώρα θα πρέπει να πληρώνουμε συνέχεια τους φόρους και τα χαράτσια που συνεχώς
αυξάνονται, να μην ζητάμε αυξήσεις γιατί αυτό δεν είναι ρεαλισμός! Γιατί είναι ρεαλιστικό
να πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι όλα τα παραπάνω για να κερδίζουν μια σειρά
τραπεζίτες, βιομήχανοι, εφοπλιστές και τα κέρδη τους να τα ... επενδύουν στις off shore;
Γιατί είναι ρεαλισμός εμείς να ζούμε στη μιζέρια και αυτοί να πηγαίνουν σε ... ψυχολόγο τα
σκυλιά τους;
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η θέση της ΕΝΙΑΙΑΣ, είναι ξεκάθαρη. Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται και διεκδικούν στη
βάση των δικών τους συμφερόντων, τα οποία είναι αντίθετα από τα συμφέροντα
της εργοδοσίας.
Ή θα πολλαπλασιάζονται τα κέρδη
της τράπεζας και θα μειώνονται τα δικαιώματά μας ή θα μειώνονται τα κέρδη της τράπεζας
για να ζούμε εμείς σαν άνθρωποι τον 21ο αιώνα.

Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τις ηγεσίες του ΣΥΕΤΕ ή της ΟΤΟΕ που -σε
συντονισμό με τη Διοίκηση- έβαλαν πλάτη όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε στα
σημερινά επίπεδα.
ΔΗΣΥΕ- ΔΑΚΕ –ΔΑΣ
, ο παλιός και ο νέος κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, έχουν συμβάλλει στην
επιτυχία των στόχων της τράπεζας.
Είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάντια του συνδικαλιστικού κινήματος
. Δεν μασάμε από την προσπάθεια της
ΔΑΣ
να το παίξει αντικυβερνητική. Ενισχύει καθοριστικά το μέτωπο του ... ρεαλισμού, της
προστασίας δηλαδή των κερδών της τράπεζας.

Ξεπερνάμε την τυχοδιωκτική στάση της Πρότασης Προοπτικής, που μετράει τη
επαναστατικότητα της με το πόσες μέρες απεργίας προτείνει, αδιαφορώντας για το
πλαίσιο, την οργάνωση, τη συμμετοχή. Αλήθεια πόσο αριστερή είναι η πρόταση για 48ωρες
απεργιακές κινητοποιήσεις πριν το 3ήμερο του Αγ. Πνεύματος; Συμβάλει στην ενίσχυση της
συμμετοχής των εργαζομένων ή στον εκφυλισμό του εργατικού κινήματος; Μια τέτοια
τακτική εξυπηρετεί ή όχι την εργοδοσία;

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ. Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι! Στους χώρους δουλειάς, στα μεγάλα
καταστήματα και τις υπηρεσίες να συζητήσουμε για τα προβλήματα που μας απασχολούν,
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να πάρουμε εμείς αποφάσεις και να οργανώσουμε εμείς τον αγώνα μας.

·Συμμετέχουμε δυναμικά στην 3ωρη Παναττική στάση εργασίας τη μέρα που θα γίνεται η
διαπραγμάτευση του ΣΥΕΤΕ με τη Διοίκηση, κάτω από το Κεντρικό Κατάστημα στην
Αιόλου.

·Στις Γενικές μας συνελεύσεις, αποφασίζουμε νέες κινητοποιήσεις. Κλιμακώνουμε τον
αγώνα μας!

Διεκδικούμε:

-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.

-Υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης με κάλυψη των απωλειών που είχαμε το
προηγούμενο διάστημα.

-Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους. Να καταργηθούν στην
πράξη οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις (μόνιμοι, νοικιασμένοι, συμβασιούχοι κλπ),
εντάσσοντας ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην τράπεζα στον
Κανονισμό.

-Να πληρωθούν οι υπερωρίες μας

-ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ του ΤΑΠΕΤΕ και του ΤΥΠΕΤ.

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ. ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ Π.Α.ΜΕ.
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