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Συνάδελφισσες, συνάδελφοι

Η απεργία που προκήρυξε σε έκτακτη συνεδρίασή του το ΔΣ του ΣΥΕΤΕ για την Παρασκευή
μετά από πρόταση της πλειοψηφίας, φαντάζει εξωπραγματική στους περισσότερους
συναδέλφους στο δίκτυο. Τη στιγμή που ο μεγάλος όγκος των εργαζομένων στα
καταστήματα στενάζει από την υπερεντατικοποίηση μετά και την τελευταία εθελούσια, τη
στιγμή που αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε από κατάστημα σε κατάστημα για να
καλύπτουμε κενά, που καθημερινά μας ζητείται να «δώσουμε κάτι παραπάνω για την
τράπεζα» απλήρωτα, οικειοθελώς, την ίδια στιγμή η πλειοψηφία του ΣΥΕΤΕ κουνάει το
δάχτυλο στον εργοδότη για το ποιος θα υλοποιεί τις αντεργατικές του επιλογές, ο ειδικός
συνεργάτης ή ο προερχόμενος από τον «κορμό» της Εθνικής...

Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να συμφωνήσει με τους θεσμούς για νέα μέτρα
ενάντια στους εργαζόμενους, βάζοντας στο στόχαστρο εργασιακά (μαζικές απολύσεις κτλ),
φορολογικό (μείωση αφορολόγητου) και παράλληλα φοροαπαλάσσοντας εφοπλιστές και
τραπεζίτες, η πλειοψηφία του Συλλόγου σιωπά, αρνείται να οργανώσει τους αγώνες που
επιβάλλονται για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας, τα δικαιώματά μας και επιδίδεται σε
ανέξοδες «αγωνιστικές» μορφές που δεν ταράζουν στο ελάχιστο την κανονικότητα της
κερδοφορίας της τράπεζας σε βάρος των εργαζομένων.

Παίζουν το παιχνίδι των τραπεζιτών όσο κρύβουν τις αιτίες που επιδεινώνουν τους όρους
εργασίας μας, το εισόδημά μας, οι εργασιακές μας σχέσεις. Βοηθούν τον εργοδότη να
κερδοφορεί εις βάρος μας όσο δεν απαντούν στην πρόκληση της τράπεζας πως δήθεν αυτά
τα κέρδη θα τα μοιράσουν στους εργαζόμενους – όχι βέβαια καταργώντας το «κουτάκι» των
κρατήσεων, αλλά δίνοντας bonus σε όσους προσελκύουμε πελάτες και πιάνουμε
στόχους-αεροπλάνα. Λένε ψέματα ότι υπερασπίζονται τον Κανονισμό, τη στιγμή που αυτός
και οι συλλογικές μας συμβάσεις καταπατούνται καθημερινά με την κατάργηση -στην
πράξη- του ωραρίου, με την επιβολή διαφορετικών εργασιακών σχέσεων στην τράπεζα
(νοικιασμένοι, συμβασιούχοι, ΙΚΥ, πρακτικές, εποχικοί, μόνιμοι και πάει λέγοντας...)

Κόπτονται δήθεν οι πλειοψηφίες του ΣΥΕΤΕ για τη συμμετοχή των εργαζομένων στους
αγώνες, τη στιγμή που δεν τους οργανώνουν. Και ακόμη και όταν αποφασίζουν να
αντιδράσουν για κάτι, όπως αυτό τώρα των ειδικών συνεργατών, φοβούνται μη τυχόν και
γίνει με μαζικούς όρους. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε την επιμονή τους να μην παρθεί
απόφαση από την προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του ΣΥΕΤΕ το Σάββατο 1/4/17, εκεί
δηλαδή που θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε εμείς οι εργαζόμενοι το πλαίσιο αιτημάτων,
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τις μορφές πάλης που θα ακολουθήσουμε... Αντίθετα, συνεδρίασαν μια μόλις μέρα πριν τη
Γενική Συνέλευση και πήραν τις αποφάσεις τους ερήμην των εργαζομένων.

Στην επιμονή μας αυτή η απόφαση να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση, να αποφασίσουν οι
εργαζόμενοι γιατί πρέπει να απεργήσουμε και να επικυρώσει η Συνέλευση την μορφή του
αγώνα, την 24ωρη απεργία δηλαδή, εκείνοι (ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ, ΔΑΣ) δεν έβγαλαν λέξη... Στη
Συνέλευση το Σάββατο καμιά παράταξη (ΚΑΜΙΑ πλην της ΕΝΙΑΙΑΣ) δεν επέμεινε στο να
γίνει απόφαση της Συνέλευσης η απεργιακή κινητοποίηση...

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΕΝΙΑΙΑ είναι αντίθετη στο θεσμό των ειδικών συμβούλων, όχι μόνο στις ανώτερες θέσεις
της βαθμίδας της τράπεζας, αλλά και γενικά. Μη μας διαφεύγει άλλωστε πως υπάρχουν
εκατοντάδες ειδικοί σύμβουλοι που εργάζονται στην τράπεζα με μισθούς 700-800 ευρώ
τους οποίους ούτε η τράπεζα εντάσσει στον κανονισμό, ούτε όμως και ο σύλλογός μας τους
καλύπτει εντάσσοντας τους στις γραμμές του.

Επιμένουμε ότι στην ΕΘΝΙΚΗ πρέπει να προσληφθούν μόνιμοι εργαζόμενοι με πλήρη
εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, που θα καλύψουν τα κενά. Να
καταργηθούν ΟΛΕΣ οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και
προϋποθέσεις όσοι εργάζονται σήμερα στην ΕΤΕ με διαφορετικές συμβάσεις.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ:

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4/17

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. 7/4/17 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 ΣΤΗΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ
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