
Οκτώβριος 2014

Θέλου
με , ξέρουμε , μπορούμε!

ΔΙΑΚΉΡΥΞΉ  
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΉΣ

Με οδηγό τις αρχές και τις αξίες μας,
ξεκινάμε από την αρχή, όχι από το μηδέν.

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. είναι η μεγάλη δημοκρατική συνδικαλιστική παράταξη των εργαζομένων στην 
Εθνική Τράπεζα. Είναι η παράταξη που έχει συνδέσει διαχρονικά την ιστορία και την 
πορεία της με τους εργαζόμενους, εκφράζοντας πλειοψηφικά τα αιτήματά τους και τις 

διεκδικήσεις τους, με αποτελεσματικούς αγώνες που οδήγησαν σε σημαντικές κατακτήσεις.

Με την παρούσα Διακήρυξη της Επανίδρυσής της, η ΔΗ.ΣΥ.Ε. ανταποκρίνεται στο αίτημα για 
Ενότητα των εργαζομένων και ταυτόχρονα προχωρά σε ένα σημαντικό και αναγκαίο βήμα για 
την ανασυγκρότηση, την ανανέωση και την ενοποίηση της ευρύτερης Δημοκρατικής Παράτα-
ξης στον χώρο της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό 
τρόπο τα υπαρκτά προβλήματα των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα.

Διατηρούμε ως πυξίδα της σκέψης και της δράσης μας τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της 
Δημοκρατίας, της Προόδου, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της μαχητι-
κής διεκδίκησης των δικαιωμάτων προς όφελος του συλλογικού συμφέροντος.

Αγωνιζόμαστε για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, 
με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, επικαιρο-
ποιώντας ταυτόχρονα τις θέσεις μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις πολυδιάστατες προκλή-
σεις της σύγχρονης εποχής.

Με αισιοδοξία και αγωνιστική διάθεση επιδιώκουμε να συνδιαμορφώσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για τους εργαζόμενους και είμαστε βέβαιοι ότι με τη συμμετοχή όλων μπορούμε να 
αναδείξουμε τον Σύλλογό μας ως θεσμό - σύμβολο Δημοκρατίας και αγωνιστικής αποτελε-
σματικής δράσης.

•  Στόχος μας είναι η ύπαρξη ενός μαζικού, σύγχρονου, ανεξάρτητου, προοδευτικού και 
διεκδικητικού κινήματος των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα με κύρια χαρακτη-
ριστικά τη συμμετοχή, τη δημοκρατική λειτουργία, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια στους 
συναδέλφους και το δημοκρατικό έλεγχο στις αποφάσεις.
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•  Λέμε όχι σε ατομικές ενέργειες και σε ιδιοτελείς πρακτικές που θέτουν το συνδικαλιστικό 
κίνημα σε εξάρτηση και τα συλλογικά συμφέροντα σε ομηρεία.

•  Όραμά μας είναι η διατήρηση και -όπου απαιτείται- η εκ νέου θεσμοθέτηση ενός πλέγμα-
τος εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων που προστατεύουν τους εργαζόμενους παρέ-
χοντάς τους ασφάλεια και σιγουριά.

•  Θέλουμε μια ισχυρή Εθνική Τράπεζα, πολυμετοχική, με εθνικό και αναπτυξιακό ρόλο 
που θα αποτελεί κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε όφελος της 
κοινωνίας. Θέλουμε μια Εθνική Τράπεζα η οποία θα εμπνέει σεβασμό στους πολίτες, 
διατηρώντας τη φυσιογνωμία και την κουλτούρα της, γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τη 
πολύχρονη ιστορία της.  Και αυτό αποτελεί και το συγκριτικό της πλεονέκτημα, με εδραι-
ωμένες τις δημοκρατικές εργασιακές σχέσεις και ασφάλεια στην εργασία για όλους, 
χωρίς διαχωρισμούς.

Δεν ξεκινάμε από το μηδέν.
Η παράταξή μας έχει ταυτίσει την ιστορία της και έχει συνδέσει τη δράση της στην ηγεσία 
του Συλλόγου μας με όλες τις σημαντικές κατακτήσεις, όπως είναι ο Κανονισμός Εργασίας, 
το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., το Ταμείο Αυτασφάλειας, ο Λογαριασμός Επικούρησης αλλά και πλήθος δικαι-
ωμάτων και ρυθμίσεων που αφορούν στις υπηρεσιακές και εργασιακές συνθήκες των εργα-
ζομένων και κατοχυρώθηκαν μέσα από επιχειρησιακές συμβάσεις που υπέγραψε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
με την ΔΗ.ΣΥ.Ε. στο τιμόνι του.

Ξεκινάμε από την αρχή για να φτιάξουμε ένα Σύλλογο ο οποίος θα ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες των εργαζομένων της νέας εποχής.
Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε στη χώρα μας τις οδυνηρές συνέπειες μιας οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και την επιβολή αδιέξοδων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες εφαρμό-
στηκαν συστηματικά και επίμονα.

Σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία που βιώνουν η ελληνική κοινωνία και 
οι εργαζόμενοι της χώρας, η ΔΗ.ΣΥ.Ε., με σεβασμό στην ιστορία, στους αγώνες, στις ανά-
γκες και στις προσδοκίες των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, θα αποτελέσει το ανάχωμα 
απέναντι σε όσους επεξεργάζονται σχέδια ισοπέδωσης των εργασιακών, μισθολογικών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων αλλά και θα σταθεί απέναντι σε όσους μεθοδεύουν την αποδυ-
νάμωση και την απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος με απαράδεκτες ενέργειες που 
υπονομεύουν τη συλλογικότητα και την αξιοπιστία του και το θέτουν σε εργοδοτική ομηρεία.

Οι δήθεν ανάγκες της Τράπεζας για προσλήψεις εξειδικευμένων ειδικών συνεργατών εί-
ναι αδιανόητο να μετατρέπονται σε διαδικασία ρουσφετολογικών προσλήψεων κάθε μορ-
φής κομματικών, παραταξιακών και άλλων, που εξυπηρετούν ιδιοτελείς σκοπιμότητες, 
εκθέτουν πρόσωπα και θεσμούς και υπονομεύουν τελικά την υπόσταση και το κύρος και 
της ίδιας της Τράπεζας.

Η ανάλυση της νέας πραγματικότητας και τα νέα δεδομένα στην Εθνική Τράπεζα, μετά την 
ανακεφαλαιοποίησή της που άλλαξε τη μετοχική της σύνθεση, μετά την απορρόφηση της 
PROBANK και της FBB και μετά την αποχώρηση μέσω εθελουσίας 2.500 έμπειρων εργαζο-
μένων, μάς υποχρεώνουν να επεξεργαστούμε -μέσα από συλλογικές διαδικασίες διαλόγου 
και σύνθεσης- ένα Νέο Προγραμματικό Διεκδικητικό Πλαίσιο που θα θέσει σε νέα βάση τις 
προτεραιότητες του Συλλόγου και θα προσδιορίσει τις βασικές του κατευθύνσεις.



Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. βγαίνει από την πρόσφατη κρίση που έπληξε τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πιο ώριμη και αποφα-
σισμένη να μην επιτρέψει την επανάληψη εκφυλιστικών φαινομένων που καταρράκωσαν το 
κύρος του Συλλόγου μας, διέσυραν τις αρχές και τις αξίες μας και πλήγωσαν όσους πίστεψαν 
στην παράταξή μας και αγωνίστηκαν μέσα από τις γραμμές της.

Άμεσες προτεραιότητές μας είναι:

1.  H υπεράσπιση της απασχόλησης.

2.  Η προστασία και η αποκατάσταση του εισοδήματος και της αξίας της αγοραστικής δύ-
ναμης των εργαζομένων. Θα μας βρουν απέναντι τους οι όποιες λογικές ύπαρξης εργα-
ζόμενων πολλών ταχυτήτων και διαφορετικών αμοιβών που οδηγούν στην διάρρηξη του 
εργασιακού ιστού.

3.  Η προάσπιση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων αποτελεί την ύψιστη προτεραιό-
τητα. Αντιτασσόμαστε σε κάθε προσπάθεια για ενίσχυση των ατομικών συμβάσεων, των 
ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και του διευθυντικού δικαιώματος.

4.  Η τήρηση και η εφαρμογή στην πράξη του Κανονισμού Εργασίας που κατοχυρώνει δια-
δικασίες με όρους διαφάνειας, αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας. 

5.  Η  επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης, η περιγραφή των θέσεων εργασίας και 
η προκήρυξη των θέσεων ευθύνης, κατοχυρώνει την αξιοποίηση του υπάρχοντος στελε-
χιακού δυναμικού της Τράπεζας, μέσα από ευκαιρίες που θα παρέχει η Τράπεζα για τη 
διαρκή επιμόρφωσή του. 

6.  Δεν αποδεχόμαστε να συνεχίζεται η υποστελέχωση των καταστημάτων  και η συρρίκνω-
ση των θέσεων ευθύνης και βεβαίως η συνεχιζόμενη έλλειψη προσωπικού που εντάθηκε 
δραματικά από την τελευταία εθελουσία έξοδο,

7.  Η εφαρμογή στην πράξη, χωρίς αποκλίσεις, δημοκρατικών και διαφανών κανόνων προ-
σλήψεων, με αντικειμενικό και αδιάβλητο τρόπο μέσα από την προκήρυξη δημόσιων δια-
γωνισμών.

8.  Η τήρηση των διατάξεων των Συλλογικών Συμβάσεων που αφορούν στην καθημερινότη-
τα στους χώρους δουλειάς και ειδικότερα όσον αφορά στην ίση μεταχείριση, στην τήρη-
ση των ωραρίων, στην πληρωμή όλων των υπερωριών.

9.  Η διατήρηση της βιωσιμότητας και η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας όλων των ασφα-
λιστικών ταμείων προς όφελος των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα (ΤΥΠΕΤ, Ταμείο 
Αυτασφάλειας, Επικουρικό). Απαιτούμε από τη Διοίκηση να εκπληρώσει στο ακέραιο τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά μας ταμεία.

  Δεν αποδεχόμαστε αποφάσεις που μεταβάλλουν με αναδρομική ισχύ κατοχυρωμένα 
ασφαλιστικά δικαιώματα.

10.  Η διασφάλιση του ιστορικού ρόλου της Εθνικής Τράπεζας για την ελληνική οικονομία και 
την ελληνική κοινωνία και η εκ νέου ανάδειξή της σε βασικό μοχλό ανάπτυξης μέσα από 
την αύξηση της ρευστότητας και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.



Σε αυτήν την τόσο δύσκολη και κρίσιμη για τους εργαζόμενους συγκυρία, η ΔΗ.ΣΥ.Ε. είναι 
αποφασισμένη να αποτελέσει φορέα ευθύνης και σταθερότητας, να είναι μια διεκδικητική και 
αγωνιστική δύναμη αλλαγών υπέρ των εργαζομένων, να είναι μια παράταξη ενότητας, αλλη-
λεγγύης, προοπτικής και ελπίδας.

  Δεν περιοριζόμαστε στην ανέξοδη καταγγελία και διαμαρτυρία. 

  Απορρίπτουμε  τη δημαγωγία και τη συνωμοσιολογία. 

  Δεν μας ταιριάζουν η μιζέρια, η ηττοπάθεια και η αδράνεια.

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. μέσα από τις διαδικασίες επανίδρυσής της γυρίζει σελίδα.

Στόχος μας είναι η προοδευτική ανασυγκρότηση και η επανεκκίνηση του Συλλόγου μας σε 
διεκδικητική κατεύθυνση, η ανάκτηση της αξιοπιστίας του και η αποτελεσματική παρέμβασή 
του προς όφελος των εργαζομένων. 

Είναι η ώρα να επαναφέρουμε στο προσκήνιο ένα νέο συνδικαλιστικό ήθος, με αρχές, με αξί-
ες, με διαφάνεια, με εντιμότητα.

Αυτό απαιτεί την ενεργή συμμετοχή, τη συνεχή επαγρύπνηση, τον έλεγχο, την κινητοποίηση 
και τη στήριξη των δημιουργικών δυνάμεων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Θέλουμε μαζί μας όλους όσους πιστεύουν στη Δημοκρατία, στην πρόοδο, στα δικαιώματα 
για όλους, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στην αλληλεγγύη, στη συλλογικότητα, 
στη διαφάνεια και στην προάσπιση της προσωπικής και συλλογικής αξιοπρέπειας των εργα-
ζομένων στις σχέσεις μας με την εργοδοσία.

Ξεκινάμε από την αρχή, όχι από το μηδέν. 
Δημοκρατικά, υπεύθυνα και αποφασιστικά, με ωριμότητα και γνώση για το 
παρόν, αλλά και με όραμα, προοπτική και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για 
όλους τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα, για τις οικογένειές μας και 
για όλη την ελληνική κοινωνία. 
Και είμαστε βέβαιοι ότι θα 
τα καταφέρουμε!

ΔΗ.ΣΥ.Ε. 
ΕΘΝΙΚΗΣ 
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