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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΚΑΙ ΜΟΥΛΩΧΤΑ, ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι ηγεσίες των παρατάξεων ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ, για άλλη μια φορά απέδειξαν ότι δεν διστάζουν
μπροστά σε τίποτα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα σχέδια της τράπεζας. Έγραψαν στα
παλιά τους τα παπούτσια απόφαση Δ.Σ. του συλλόγου. Απόφαση την οποία ψήφισαν και
αυτοί οι ίδιοι. Είναι γνωστό ότι μετά την τελευταία άκαρπη συνάντηση με την τράπεζα, το
Δ.Σ. αποφάσισε να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους προκηρύσσοντας στην αρχή 3ωρη
Παναττική στάση εργασίας και συγκέντρωση αφενός μεν για να συμμετέχουν οι
εργαζόμενοι αφετέρου δε για να ενημερωθούν άμεσα για την πορεία των
διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι αυτή η εξαγγελία για κινητοποίηση προβλημάτισε την
εργοδοσία η οποία με τίποτα δεν θέλει «ανακατωσούρες». Έτσι λοιπόν τα σύρματα πήραν
φωτιά. Τελικά οι ηγεσίες των ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ συναντήθηκαν με την εργοδοσία κρυφά το
απόγευμα της 14-6 χωρίς φυσικά την ενοχλητική παρουσία των εργαζομένων και ... τα
βρήκαν. Σήμερα, λοιπόν, (16-6) καλούν σε έκτακτη συνεδρίαση το ΔΣ του συλλόγου για την
υπογραφή της σύμβασης. Είναι φανερό ότι η σύμβαση που έχουν συμφωνήσει οι ηγεσίες
των παρατάξεων ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ, είναι μία σύμβαση που εντάσσεται στο γενικότερο
σχεδιασμό της τράπεζας για μείωση του λειτουργικού κόστους. Στους εργαζόμενους
φυσικά, και αυτή η σύμβαση, μοιράζει απλόχερα ... ευχές και ευχαριστίες.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης και μάλιστα 3ετους διάρκειας είναι ένα σημαντικό
γεγονός. Δεν μπορούμε να αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για τη ζωή μας, για το μέλλον
το δικό μας και των παιδιών μας.

Με την υπογραφή της σύμβασης η τράπεζα και εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση
μισθού για τα επόμενα 3 χρόνια και πετυχαίνει να μειώσει το μισθολογικό της «κόστος»
μέσα από τις «εθελούσιες» και την εντατικοποίηση της δουλειάς (απλήρωτες υπερωρίες,
σαββατοκύριακα κλπ).
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Από την άλλη μεριά ο δικός μας ο μισθός διαρκώς θα μειώνεται από την αύξηση των φόρων,
τα χαράτσια την ακρίβεια.

Ποιος λοιπόν κερδίζει από τέτοιου είδους συμβάσεις;

Καλούμε τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου ανεξάρτητα από παρατάξεις να μην
ψηφίσουν την συμφωνία και να στηρίξουν την πρόταση της Ενιαίας για σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αν
θέλουν αυτή τη συμφωνία ή όχι.

Τα μέλη και οι εκλεγμένοι της ΕΝΙΑΙΑΣ θα συνεχίσουν και σήμερα, την ώρα συνεδρίασης του
ΔΣ, την προσπάθειά τους για ενημέρωση και συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη
αποφάσεων, περιοδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες πόλεις.

Καλούμε τους συναδέλφους στους τόπους δουλειάς, στα καταστήματα και τις
υπηρεσίες, να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις που θα κοινοποιήσουν σε όλες
τις παρατάξεις του ΣΥΕΤΕ για τα αιτήματα που πρέπει να έχει μια σύμβαση που
εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ήδη έχουν
ανταποκριθεί συνάδελφοι από διάφορες υπηρεσίες και καταστήματα της
τράπεζας.

ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ- ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ
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