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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η ανάγκη των τραπεζιτών για ολοένα και αυξανόμενη κερδοφορία που θα περνά πάντα
πάνω από τις πλάτες των εργαζομένων δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Όλα τα
επιχειρηματικά σχέδια της τράπεζας, οι μειώσεις των μισθών και των δικαιωμάτων μας, η
καταπάτηση του Κανονισμού, η εντατικοποίηση της εργασίας και η θεμελίωση ολοένα και
πιο ελαστικών σχέσεων εργασίας στην ΕΤΕ, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Άλλο ένα μέτρο
για την εξυπηρέτηση του στόχου τους είναι η εθελούσια έξοδος
. Οι απολύσεις δηλαδή που γίνονται και με το καρότο και με το μαστίγιο (έχουμε εμπειρία
από την προηγούμενη εθελούσια) και που τα αποτελέσματά της θα είναι καταστροφικά για
τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα:
-Θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας. Λιγότεροι εργαζόμενοι, άρα χαμηλότερο εργατικό
«κόστος», που θα παράγουν βέβαια περισσότερα κέρδη. Όταν θέλουν να κάνουμε την
δουλειά τους και σαββατοκύριακα και απογεύματα χωρίς υπερωρίες, μας αποκαλούν
«συνεργάτες». Όταν θέλουν όμως να απαλλαγούν από εμάς, γιατί αυτό επιβάλλει η
ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους, τότε μάς βλέπουν ως «κόστος».
-Θα μειωθεί η τιμή της εργατικής μας δύναμης. Μικρότεροι μισθοί που θα απορρέουν
από τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μικρότερες και οι απαιτήσεις των εργαζομένων...
Το αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους από τα προγράμματα των εθελούσιων
εξόδων είναι:

-Ανατροπή των εργασιακών σχέσεων (εντατικοποίηση, απλήρωτες υπερωρίες,
κατάργηση του ωραρίου, κυνήγι κάλυψης στόχων και πλάνων, δουλειά και το
Σαββατοκύριακο κ.α.).
-Τεράστιες επιπτώσεις στα ήδη προβληματικά - ελλειμματικά Ασφαλιστικά μας
Ταμεία.
-Συρρίκνωση των θέσεων εργασίας, επέκταση των ελαστικών μορφών
απασχόλησης, αύξηση της ανεργίας.
- Οι εργαζόμενοι που θα μείνουμε πίσω, θα κληθούμε να εργασθούμε σε καθεστώς
ομηρίας, με αβέβαιο ασφαλιστικό και εργασιακό μέλλον,
χωρίς αντικειμενικά κριτήρια υπηρεσιακής εξέλιξης.

Κι επειδή, το ασφαλιστικό δεν είναι στατικό... κι επειδή και αυτή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ έχει βάλει την υπογραφή της στην κατάρρευσή του, στην αύξηση των ορίων ηλικίας,
στις μειώσεις των συντάξεων κλπ, η παράταξή μας θέτει εκ νέου τον προβληματισμόανησυχία, για όλους εκείνους που θα κάνουν χρήση της εθελούσιας, χωρίς να έχουν
θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και που μια ενδεχόμενη νέα ανατροπή του
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ασφαλιστικού, τους οδηγήσει σε νέα ηλικιακά όρια...

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σημαντικές είναι οι ευθύνες της πλειοψηφίας του Συλλόγου (ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ, ΔΑΣ), οι
οποίοι με όλους τους τρόπους προσπαθούν να βοηθήσουν τη Διοίκηση να πετύχει η
εθελούσια! Στις ανακοινώσεις τους, στις τοποθετήσεις τους, στις περιοδείες, δεν χάνουν
την ευκαιρία να αποπροσανατολίζουν τους εργαζόμενους ότι δήθεν «θα εξασφαλίσουν
συνθήκες αξιοπρέπειας και διαφάνειας σε αυτή την εθελούσια», έτσι ώστε η συμμετοχή στο
πρόγραμμα να αποτελεί προϊόν ατομικής επιλογής και όχι πίεσης... Αλήθεια, γιατί δεν
έκαναν το ίδιο στην προηγούμενη εθελούσια αφού υπήρχε αυτή η δυνατότητα; Ποιός τους
εμπόδισε; Ποιον νομίζουν ότι θα πείσουν όταν λένε ότι θα διασφαλίσουν τα ασφαλιστικά
ταμεία και τις εργασιακές σχέσεις; Αυτοί δεν είναι που συμφώνησαν στο PSI, που
τοποθέτησαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο, που
συμμετείχαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις της ΕΤΕ και τελικά τα οδήγησαν στην πλήρη
απαξίωσή τους; Αυτοί δεν συμφώνησαν με το κούρεμα του ΕΦΑΠΑΞ; Αυτοί δεν υπογράφουν
συμβάσεις με μειώσεις αποδοχών, συμβάσεις που καταστρατηγούν τον κανονισμό εργασίας;
Τι στάση κράτησαν στις προηγούμενες εθελούσιες και τι έκαναν για να τις εμποδίσουν; Δεν
είναι αυτοί τελικά που αποδέχονται την ανταγωνιστικότητα, τον μονόδρομο της Ε.Ε. και
τους κοινωνικούς διαλόγους; Και ας ρωτήσουν τους συναδέλφους, εν ενεργεία και
συνταξιούχους, πόσο σίγουροι αισθανόμαστε για τα ασφαλιστικά μας ταμεία; Ας ρωτήσουν,
πόσο σίγουροι νιώθουμε για το εργασιακό μας μέλλον;

Για την ΕΝΙΑΙΑ η εθελούσια εντάσσεται στην συνολικότερη επίθεση που δεχόμαστε οι
εργαζόμενοι στα δικαιώματά μας και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Παραμένουμε
σταθεροί στις θέσεις μας, όπως άλλωστε και σε όλες τις προηγούμενες εθελούσιες.
Καλούμε τους συναδέλφους να αντισταθούν στις αντεργατικές πολιτικές, στον
εργασιακό και ασφαλιστικό μεσαίωνα που μας επιβάλλουν, απαιτώντας
ταυτόχρονα την απόσυρση του προγράμματος της εθελούσιας εξόδου.
-Να καταργηθεί το σύγχρονο δουλεμπόριο (ενοικιαζόμενοι, συμβασιούχοι κ.α.). Μόνιμη και
σταθερή εργασία για όλους με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
-Δημιουργία Επιτροπών Αγώνα σε κάθε κατάστημα, με πρόγραμμα αγωνιστικών
κινητοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή, εμείς οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα, μαζί με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους και άνεργους στη χώρα, είμαστε αντιμέτωποι με φόρους και νέα αντιλαϊκά
μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Μέτρα που δίνουν καίριο χτύπημα στις
συλλογικές συμβάσεις, τους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές.
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Για να στείλουμε ένα μήνυμα αντίστασης και ανυπακοής στις αντεργατικές
επιλογές τους, σας καλούμε να συμμετέχουμε μαζικά και αγωνιστικά:

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ
400 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 μ.μ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.
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