και συνεργαζόμενοι

Υποσχεθήκαμε – Υλοποιήσαμε
και Τολμάμε να δεσμευτούμε ξανά
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ. - Απρίλιος 2016
Συνάδελφοι,
Πριν από τρία χρόνια η Παράταξή μας ζήτησε την εξουσιοδότησή σας και δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που είχε δημιουργήσει η παρατεταμένη διάρκεια της κρίσης, η οποία ταλάνιζε τόσο
την εργασιακή, όσο και την οικογενειακή μας ζωή, αλλά και να διαχειριστεί τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Η βούλησή σας, η οποία εκφράστηκε με συντριπτικά ποσοστά
υπέρ της Παράταξής μας, ανέδειξε τη ΔΗΣΥΕ – ΣΥΤΑΤΕ σε πρώτη και κυρίαρχη δύναμη στο Σύλλογό μας. Από την
πρώτη στιγμή και παρά το γεγονός ότι μπορούσαμε με άνετη πλειοψηφία να σχηματίσουμε Προεδρείο επιδιώξαμε την ευρύτερη συναίνεση, προτείνοντας στην Παράταξη της Α.Κ.Ε. (ΔΑΚΕ) να συμμετάσχει στο Προεδρείο,
με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση των συναδέλφων.
Οι προσπάθειές μας όμως έπεσαν στο κενό, αφού η συγκεκριμένη Παράταξη σκόπιμα και με πρόθεση κωλυσιεργούσε, προβάλλοντας κάθε φορά διαφορετικές και εξωπραγματικές απαιτήσεις, προκειμένου να αποφύγει
την ανάληψη των ευθυνών, τόσο απέναντι στο Σύλλογο, όσο – κυρίως – απέναντι στους συναδέλφους.
Στο πλαίσιο αυτό η ΔΗΣΥΕ, με πλήρη συναίσθηση του χρέους της, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη της διοίκησης του Συλλόγου, προχωρώντας στη συγκρότηση του νέου Προεδρείου.
Στις δύσκολες συνθήκες που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας μας καταφέραμε:
	Να αναδείξουμε τα προβλήματα των συναδέλφων και να συμβάλουμε στην επίλυσή τους.
	Να συμμετάσχουμε δυναμικά σε όλες τις επιτροπές, τα συμβούλια και τις ομάδες έργου της Τράπεζας, στις
οποίες κρίνονταν σημαντικά θέματα που αφορούσαν τους συναδέλφους μας (προαγωγές, τοποθετήσεις,
πειθαρχικά, ατομικά δάνεια κλπ).

	Να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για τις αλλαγές του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού νόμου,
καθώς και για τις λεπτομέρειες της εθελούσιας εξόδου.
	Να απαιτήσουμε τη στελέχωση των Καταστημάτων για τις θέσεις Διευθυντών – Υποδιευθυντών, πολλές
από τις οποίες είναι κενές από την εθελούσια του 2013.
	Να θέσουμε πιεστικά και επανειλημμένα στη Διοίκηση, με επιστολές και συναντήσεις, το θέμα των Προαγωγών, των Εντάξεων και των Μετατάξεων.
	Να συμβάλουμε καθοριστικά στη μεγάλη νίκη της Παράταξής μας στο Ταμείο Υγείας, στο οποίο εκλέξαμε
δύο μέλη στο Δ.Σ. του και μάλιστα το ένα στη θέση του Αντιπροέδρου.
	Να ενισχύσουμε τον διοικητικό μηχανισμό του ΤΥΠΕΤ με εξειδικευμένα στελέχη μας, με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση των μελών του Ταμείου.
	Να συμμετάσχουμε με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα - ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος
αντίστοιχα – στις εκλογές για το Δ.Σ της Τράπεζας και του Ταμείου Αυτασφάλειας.
	Να καταψηφίσουμε την πρόταση της Τράπεζας για αλλαγή άρθρων του Κανονισμού του Ταμείου Αυτασφάλειας, τα οποία επιβάρυναν προς το δυσμενέστερο τα ποσά χορήγησης της Εφάπαξ παροχής των συναδέλφων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ δύο χρόνων. Η θέση μας δικαιώθηκε, αφού παρά τις διαβεβαιώσεις
τότε των στελεχών της Διοίκησης για «σωτηρία του Ταμείου», ο μόνος που επωφελήθηκε από τις αλλαγές
ήταν η ίδια η Τράπεζα.
	Να διαμαρτυρηθούμε για την επιλεκτική επιλογή της προηγούμενης Διοίκησης να εγγράψει στο Ταμείο
Αυτασφάλειας μερικούς και όχι το σύνολο των Ειδικών Συνεργατών της Τράπεζας και τονίσαμε την πάγια
θέση του Συλλόγου μας για ένταξη στα Ταμεία του συνόλου των εργαζομένων στην Εθνική με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας (Ειδικοί Συνεργάτες, Ενοικιαζόμενο Προσωπικό κλπ).
	Να βοηθήσουμε ενεργά στην οργάνωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων της ΟΤΟΕ και της ΓΣΕΕ.
	Να διασφαλίσουμε με τις παρεμβάσεις μας την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής του Λογαριασμού
Αποκατάστασης Τέκνων (Προικοδότηση) και απαιτήσουμε την ένταξη στο Λογαριασμό όλων των τέκνων
των συναδέλφων, τα οποία αυθαίρετα απέκλεισε η Τράπεζα μετά τον Αύγουστο του 2008, με πρόφαση την
ένταξή μας στο ΙΚΑ.
	Να στηρίξουμε έμπρακτα τους συναδέλφους που προήλθαν από τις συγχωνευμένες Τράπεζες FBB,
Probank, καθώς και από την Εθνοdata, ενώ απαιτήσαμε από τη Διοίκηση την ένταξη στον Κανονισμό και
των εργαζομένων στην πρώην Εθνική Χρηματιστηριακή, του Ενοικιαζόμενου Προσωπικού και των Ειδικών
Συνεργατών.
	Να εξαλείψουμε αδικίες στη Δ.Τ.Υ. σχετικά με την ποσόστωση 15% στις ισοτιμίες των συναδέλφων μας.
	Να παρέμβουμε ουσιαστικά σε παραβιάσεις του ωραρίου συναλλαγών και εργασίας.
	Να συνδράμουμε την ΟΤΟΕ στη δημιουργία της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας, στην οποία
καταγγέλλονται οι απλήρωτες υπερωρίες.
	Να συντάξουμε κοινή επιστολή με τα άλλα Σωματεία προς τη Διοίκηση της Τράπεζας με προτάσεις για
τους υπερχρεωμένους συναδέλφους μας και να συμμετάσχουμε στην ειδική ομάδα έργου που μελετάει
τρόπους ελάφρυνσης των δανείων.
	Να καταγγείλουμε τις Διοικήσεις της Τράπεζας για παραλήψεις, αστοχίες και αδικίες σε βάρος συναδέλφων, όπως η μεγάλη καθυστέρηση των Εντάξεων και Μετατάξεων (τις οποίες η νέα Διοίκηση «υποσχέθηκε» ότι θα πραγματοποιήσει σύντομα).
	Να συνδράμουμε αποτελεσματικά στην επιτυχή έκβαση των τριών ανακεφαλαιοποιήσεων της Τράπεζας.
	Να ενεργοποιήσουμε ξανά το θεσμό του Επαγγελματικού Προσανατολισμού των παιδιών, να μοιράσουμε
σχολικά χρηστικά αντικείμενα στους μαθητές του Δημοτικού και δώρα στα παιδιά των συναδέλφων στις
γιορτές των Χριστουγέννων.

	Να πραγματοποιήσουμε πλήθος εκδηλώσεων για τους συναδέλφους μας τόσο στην Αθήνα, όσο και στην
Περιφέρεια.
	Να συμμετάσχουμε σε εκδηλώσεις ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και να συνδράμουμε το έργο τους.
Αυτά και πολλά άλλα πραγματοποιήθηκαν στην τελευταία θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
μας, αποκλειστικά και μόνο από τους αποσπασμένους της Παράταξής μας (ΔΗΣΥΕ), αφού η άλλη Παράταξη
(Α.Κ.Ε), επέλεξε να απέχει επιδεικτικά από τις θεσμικές της υποχρεώσεις.

Όλα αυτά με τη δική σας ψήφο, την οποία διεκδικούμε ξανά
στις ερχόμενες εκλογές του Συλλόγου μας, τον προσεχή Απρίλιο.
Οι στόχοι μας και αυτή τη φορά παραμένουν οι ίδιοι:

Συμμετοχή, Διεκδικήσεις και Αγώνας για την προάσπιση των συμφερόντων μας, της εργασίας και των
κοινωνικών μας κατακτήσεων.

Βασική μας προτεραιότητα είναι η στήριξη και υλοποίηση του Γενικού Πλαισίου Διεκδίκησης της ΟΤΟΕ, για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας, με το οποίο σε
γενικές γραμμές ζητάμε:
4	Τη Σταδιακή Αποκατάσταση Απωλειών του Ενιαίου Κλαδικού Μισθολογίου,
4	Τη Θεσμική Θωράκιση της Απασχόλησης,
4	Την Κοινωνική Ευθύνη, Μέριμνα και Αλληλεγγύη,
ώστε στη συνέχεια με τις προτάσεις μας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη δική μας Επιχειρησιακή
Σύμβαση Εργασίας, η οποία ακολουθεί.

Σας καλούμε κοντά μας και σε αυτόν το δύσκολο αγώνα.
Όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα.
Τελειώνοντας, οφείλουμε να κάνουμε ακόμη μερικά σχόλια για την Παράταξη της Α.Κ.Ε. (ΔΑΚΕ), η οποία όλο
αυτό το διάστημα, με «κατασκευασμένα» σενάρια – αποκυήματα της φαντασίας – προσπάθησε να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις, με στόχο να υφαρπάξει τη ψήφο σας και να δικαιολογήσει τις τεράστιες ευθύνες για
την ανεπαρκή και υπονομευτική παρουσία της στο Σύλλογο.
Σε αυτό το γενικό πλαίσιο ήταν ενταγμένη και η πρόταση των εκπροσώπων της στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου, με σαφείς υπαινιγμούς για κακοδιαχείριση.
Η ΔΗΣΥΕ αντέδρασε άμεσα εκείνη τη στιγμή και εξουσιοδότησε εν λευκώ τα στελέχη της Α.Κ.Ε. να προβούν
σε οικονομικό έλεγχο του Συλλόγου από εταιρία Ορκωτών Λογιστών που θα επιλέξουν οι ίδιοι, δίνοντάς τους
παράλληλα προθεσμία έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του ελέγχου. Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του σφάλματός τους οι εκπρόσωποι της Α.Κ.Ε. προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το θέμα και δεν προέβησαν σε καμία
ενέργεια ελέγχου, αφού στόχος τους ήταν – με μεθόδους Γκαίμπελς - να πλήξουν το κύρος και την αξιοπιστία
μας.
Η ΔΗΣΥΕ- ΣΥΤΑΤΕ μπροστά στον κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και να διαιωνισθεί το θέμα
(το οποίο θα δημιουργούσε κακόβουλα και δυσμενή σχόλια για το Σύλλογο, την Παράταξή μας και τα
Στελέχη της), αποφάσισε τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου και στις 13 Οκτωβρίου 2015 με επιστολή σε
τρεις μεγάλες εταιρίες Ορκωτών Λογιστών ζήτησε οικονομική προσφορά για τη διενέργεια διαχειριστικού
ελέγχου στις οικονομικές δοσοληψίες του Συλλόγου.

Η μειοδότρια εταιρία ΣΟΛ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.), πραγματοποίησε σε διάστημα δύο (2) μηνών ενδελεχή οικονομικό έλεγχο σε όλα τα παραστατικά του Συλλόγου και στην τελική της έκθεση εξαίρει την
εύρυθμη οικονομική διαχείριση του Ταμείου μας, ακυρώνοντας την προσπάθεια υπονόμευσης της Α.Κ.Ε. Οι
όποιες παρατηρήσεις της εταιρίας περιορίστηκαν σε τυπικά ζητήματα, όπως η εναρμόνιση του λογιστηρίου με
το νέο φορολογικό περιβάλλον.

Σήμερα είμαστε περήφανοι που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε την έκθεση των Ορκωτών
Λογιστών, προκειμένου να δοθεί ένα οριστικό τέλος στις συκοφαντίες της Α.Κ.Ε., να αξιολογηθούν
από εσάς οι πράξεις τους και να μπει ο «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του».
Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτό το μοναδικό περιστατικό διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Η συγκεκριμένη
Παράταξη, όλο αυτό το διάστημα, σε αγαστή συνεργασία με τη «ΔΑΚΕ - Ανοιχτή Γραμμή», με συνεχόμενες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, κατασυκοφαντεί τα στελέχη και τις δράσεις του Συλλόγου, προσπαθώντας μάταια
να υπονομεύσει το έργο μας.

Τους παραδίδουμε στην κρίση σας.
Συνάδελφοι,
Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και ολιγωρία. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά στοχοποιημένες επιθέσεις από παντού, οι οποίες απαιτούν επαγρύπνηση και αγωνιστική
ετοιμότητα από όλους.

Η ΔΗΣΥΕ έχει την Πείρα, τη Δύναμη και την Αποφασιστικότητα να εγγυηθεί την πορεία του
Συλλόγου μας και να προασπίσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μελών του και την
επόμενη τριετία.

Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα
Στις Εκλογές Απρίλη Ψηφίζουμε
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Αγωνιστικότητα - Αποφασιστικότητα - Διαφάνεια.
ΔΗΣΥΕ - ΣΥΤΑΤΕ
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