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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Πίσω από τον κουρνιαχτό που σηκώνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για «επιστροφή στην
κανονικότητα», για τα ρεκόρ επενδύσεων, την «δίκαιη ανάπτυξη» που «τα οφέλη της θα
επιστρέφουν στους πολλούς», αυτό που βιώνουμε οι εργαζόμενοι της ΕΤΕ είναι η
υλοποίηση όλων των αντεργατικών ανατροπών του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και
όσα ήδη περιλαμβάνονται στη νέα φουρνιά της 3ης «αξιολόγησης» και του κρατικού
προϋπολογισμού για το 2018.

Η «δίκαιη ανάπτυξή» τους για τους εργαζόμενους της ΕΤΕ και τις οικογένειές μας
μεταφράζεται σε: απλήρωτες υπερωρίες και αβάσταχτη εντατικοποίηση της
δουλειάς, σε ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, καταστρατήγηση
του Κανονισμού μας, μονιμοποίηση του ορισμού του κατώτατου μισθού απευθείας
από το αστικό κράτος, ελαστικές εργασιακές σχέσεις (νοικιασμένο προσωπικό
χωρίς δικαιώματα), νέα εμπόδια στην κήρυξη εργατικών απεργιών,
απελευθέρωση των πλειστηριασμών και για την πρώτη κατοικία, μείωση των
συντάξιμων αποδοχών μας και άλλα πολλά. Αυτές είναι οι αξιώσεις των
τραπεζιτών και των επιχειρηματικών ομίλων, με στόχο την ανάκαμψη των
κερδών τους.

Η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς είναι αμείλικτη. Οι
εργοδότες επιδιώκουν να τσακίσουν τα όποια δικαιώματα έχουν απομείνει. Συντονισμένα
αποθρασύνονται όλο και περισσότερο.Â Θέλουν εργαζόμενους που θα τους προσλαμβάνουν
όποτε θέλουν, θα τους πληρώνουν όσο θέλουν και θα τους απολύουν όταν θέλουν. Αυτό
προετοιμάζεται για τη συνέχεια. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν!

Η απόφαση της διοίκησης της Εθνικής να περικόψει δραστικά την επικούρησή μας
αποτελεί κομμάτι της διαχρονικής επίθεσης τραπεζιτών και κυβερνήσεων στα
ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Την ίδια στιγμή τα καταστήματα στενάζουν από έλλειψη προσωπικού, εντείνονται οι
απειλές, οι εκβιασμοί και η εργοδοτική τρομοκρατία για να «πιάσουμε τους στόχους». Οι
συνάδελφοι στο δίκτυο πολλές φορές αναγκάζονται να έρθουν σε σύγκρουση με τις
οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ανάγκες προκειμένου να «ανταπεξέλθουν» στιςÂ
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απαιτήσεις των περιφερειακών και των διευθυντών.

Το ωράριο καταστρατηγείται σε όλους τους χώρους και έχει γίνει λάστιχο. Ο χρόνος
εργασίας έχει γνωστή ώρα έναρξης αλλά άγνωστη ώρα λήξης! Οι εκπρόσωποι της
εργοδοσίας μάλιστα με θράσος διαλαλούν πως το κατοχυρωμένο ωράριο είναι
πολυτέλεια...! Φτάνουν στο σημείο να ενοχοποιούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την
ψηφιοποίηση συναλλαγών και την ηλεκτρονική τραπεζική για την παραπέρα μείωση των
θέσεων εργασίας. Αξιοποιούν την τεχνολογία όχι μειώνοντας τον εργάσιμο χρόνο αλλά
μειώνοντας τους εργαζόμενους! Παρουσιάζουν αναστραμμένη την πραγματικότητα, καθώς η
εφαρμογή των επιτευγμάτων της τεχνολογίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά για
τους εργαζόμενους. Θα μπορούσε να μειώσει τον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα.

Οι παρατάξεις που διοικούν τον ΣΥΕΤΕ και συνηγορούν στη λογική της «κάλυψης των
αναγκών της τράπεζας», προκειμένου να αυξηθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα (η
ΔΗΣΥΕ, η ΔΑΚΕ, η ΔΑΣ) φέρουν τεράστιες ευθύνες για την σκληρή πραγματικότητα:

· Βγάζουν λάδι την τράπεζα στην καταστρατήγηση του ωραρίου και του Κανονισμού.

· Βάζουν πλάτη υπογράφοντας μειώσεις μισθών και συντάξεων. Θα συμφωνήσουν με την
νέα μείωση στην επικουρική μας σύνταξη.

· Δεν έβγαλαν άχνα όταν η Τράπεζα έδιωχνε με εθελούσιες χιλιάδες συναδέλφους.

· Δεν κουνάνε ρούπι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με όλους αυτούς τους
τεχνητούς διαχωρισμούς που μας επιβάλλουν οι εργοδότες (μόνιμοι, συμβασιούχοι,
ενοικιαζόμενοι, παλιοί και νέοι).

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ. ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ. ΝΑ
ΣΥΝΤΑΧΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
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ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ

Να μην συνθηκολογήσουμε στο γκρέμισμα σε ό,τι έχει απομείνει. Οργανώνουμε την πάλη
και των αγώνα μας ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που έρχονται στο όνομα της 3ης
αξιολόγησης. Διεκδικούμε με καλύτερους όρους τα δικαιώματα μας, αυξάνουμε τις
πιθανότητες ο αγώνας μας να γίνει αποτελεσματικός, εύστοχος.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. 9 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ
ΦΟΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΛΑ ΟΣΑ
ΜΕ ΒΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΡΠΑΞΕΙ. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ.
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