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ΑΘΗΝΑ, 24.2.2012

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Η ΜΟΝΗ ΕΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συνάδελφοι,
Στις 12 Φλεβάρη κατ΄ εντολή της τρόικας ψηφίστηκε το Μνημόνιο 2.
Ο νόμος αυτός, εκτός των άλλων επαχθών μέτρων για τους Έλληνες πολίτες,
περιλαμβάνει διάφορα μέτρα που επηρεάζουν το εισόδημά μας και
αποδιαρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις (πάγωμα του επιδόματος πολυετίας και
του βηματισμού των κλιμακίων του ενιαίου μισθολογίου, ουσιαστική κατάργηση
της Διαιτησίας, κατάργηση διαφόρων όρων των Κλαδικών και Επιχειρησιακών
Συμβάσεων κλπ.).
Η παρέμβαση του νομοθέτη για πάγωμα του επιδόματος πολυετίας και της
ωρίμανσης των κλιμακίων του Ενιαίου μισθολογίου είναι αντισυνταγματική γιατί
παραβιάζει το θεσμό
των ελεύθερων Συλλογικών διαπραγματεύσεων και
παραβιάζει τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τις Διεθνείς Συμβάσεις.
Γι΄ αυτό τον λόγο η Ο.Τ.Ο.Ε., στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε
να

προσβάλλει

νομικά

αυτές

τις

διατάξεις

του

νόμου

4046/2012

ως

αντισυνταγματικές και παράλληλα να ζητήσει τη συνδρομή του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας.
Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση δυστυχώς πριν στεγνώσει η μελάνη του τυπογραφείου στο
Μνημόνιο 2 και πριν το Υπουργείο βγάλει τις διευκρινιστικές εγκυκλίους έδωσε
εντολή στην υπηρεσία μισθοδοσίας να εφαρμόσει τη διάταξη του παγώματος του
επιδόματος πολυετίας και του βηματισμού των κλιμακίων του ενιαίου
μισθολογίου. Εντολή που ήρθη μετά τις έντονες διαμαρτυρίες μας
Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση «έτρεξε» να εφαρμόσει αμέσως το νόμο για το πάγωμα
της ωρίμανσης, δείχνοντας θεσμική «ευαισθησία» ενώ την ίδια στιγμή
αγνοεί τους θεσμούς και δεν προχωρεί στις προαγωγές των συναδέλφων
και
παράλληλα διατηρεί σε θέσεις εποπτείας τα στελέχη που έχει
προσλάβει η Τράπεζα από την αγορά παρά τις επανειλημμένες
καταδικαστικές αποφάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας και την ύπαρξη
σχετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Δικαστικού ότι οι τοποθετήσεις
αυτές είναι παράνομες.
Συνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με πρόσχημα αυτήν την μονομερή ενέργεια της Διοίκησης,
δέχθηκε και πάλι κακοήθη επίθεση από την ηγετική ομάδα του ΣΥΤΑΤΕ.
Η ομάδα αυτή βγάζει «αυθαίρετα» συμπεράσματα για «προνομιακούς»
συνομιλητές της Διοίκησης αυτήν την κρίσιμη στιγμή, διαδίδοντας ψευδώς ότι η
πρωτοβουλία αυτή της Διοίκησης ήταν γνωστή στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Ο ΣΥΤΑΤΕ θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν είναι ο
«προνομιακός» συνομιλητής με την Διοίκηση της Τράπεζας αλλά ο
θεσμικός εκπρόσωπος των εργαζομένων που προβλέπει η εργατική
νομοθεσία.
Ζητάμε από την ηγετική ομάδα του ΣΥΤΑΤΕ να σταματήσει τις απαράδεκτες
επιθέσεις και χαρακτηρισμούς κατά του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και να στρέψει τα βέλη του εκεί
που πρέπει. Η τακτική αυτή βάλλει ευθέως κατά της ενότητας του
συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας και τους δημιουργεί
πρόσθετες ανησυχίες σε μια κρίσιμη περίοδο.
Μ΄αυτές τις ενέργειες εμπλέκει το Σωματείο του ΣΥΤΑΤΕ στις επικείμενες
εκλογές του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και το χρησιμοποιεί ως φερέφωνο στις στρατηγικές
γνωστών και άγνωστων κύκλων, οι οποίοι είναι γνωστοί στους παροικούντες
στην Ιερουσαλήμ.
Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κάθε φορά σχεδιάζει την
στρατηγική και την τακτική που θα ακολουθήσει αφού φυσικά λάβει υπόψιν του
τις εκάστοτε συνθήκες και τα δεδομένα που υπάρχουν με ένα και

μοναδικό

στόχο. Την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και τη διασφάλιση
της προοπτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης της Ε.Τ.Ε.

Λόγο και απολογισμό δίνουμε μόνο
στα μέλη μας και σε κανέναν άλλο.
Η

ενότητα,

η

μαζικότητα,

η

αλληλεγγύη,

η

συσπείρωση

και

η

αγωνιστικότητα είναι τα εχέγγυα προκειμένου να προασπίσουμε τα συμφέροντα
μας απέναντι στις συνεχείς επιθέσεις που δεχόμαστε.
Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί όλους τους εργαζόμενους στη Γενική
Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που θα γίνει στις 3 Μαρτίου 2012 στο Κεντρικό
κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας (Αιόλου 86).
Με τη μαζική μας συμμετοχή θα δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς
κάθε κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν συσπειρωμένοι γύρω
από το Σωματείο τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Γιαννακόπουλος

Γιώργος Μότσιος

