Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ,
ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Αυτή η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου δεν έχει καμία σχέση με τις Γενικές Συνελεύσεις των προηγούμενων χρόνων.
Αυτή η Γενική Συνέλευση ενόψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβρη, αποτελεί
την αφετηρία για το νέο ξεκίνημα του Συλλόγου μας.
Ένα ξεκίνημα ορόσημο που σηματοδοτεί τη συνδικαλιστική δράση και τις διεκδικήσεις μας
για τα επόμενα χρόνια.
Ένα ξεκίνημα επιβεβαίωσης των αρχών και των αξιών του συνδικαλιστικού κινήματος που
υπηρετήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και ανανέωσης της αντίληψης της συνδικαλιστικής παρέμβασης και δράσης η οποία, όμως, θα υπηρετεί πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά,
πιο αποτελεσματικά τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα.
Η ΔΗΣΥΕ είναι ο ισχυρός και αδιαμφισβήτητος πόλος δράσης της νέας εποχής που αρχίζει
στο Σύλλογό μας μετά τις εκλογές, όχι μόνο γιατί έχει ιστορική διαδρομή και αποτελεσματική δράση υπεράσπισης των κατακτήσεων και διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας, αλλά γιατί
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο
μας αλλά και ευρύτερα στο χώρο των Τραπεζών.
Ενός οικοδομήματος που πρέπει να παραμείνει ισχυρό οχυρό αντίστασης των εργαζομένων απέναντι στην προσπάθεια ισοπέδωσης και διάλυσης του συνδικαλιστικού κινήματος που επιχειρείται από τα
ξένα και τα ντόπια εργοδοτικά συμφέροντα μέσω των μνημονιακών πολιτικών.
Η ΔΗΣΥΕ έδωσε το στίγμα των επιλογών της με τη Διακήρυξη επανίδρυσης, που αφορά στην
οργανωτική και συνδικαλιστική της ανασυγκρότηση, αλλά και στους στόχους της για τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα.
Διατύπωσε, πρώτη και πριν από όλους τον ευρύτερο πολιτικό και συνδικαλιστικό στόχο της,
που αφορά στη σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών, διεκδικώντας το τέλος εποχής θεσμικών και οικονομικών συνεπειών και επιπτώσεων, σε βάρος του συνδικαλιστικού κινήματος και
των εργαζομένων.
Τώρα είναι η ώρα της νέας επανεκκίνησης του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο πρέπει
να μετρήσει τις δυνάμεις του, να αξιοποιήσει την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων που δίδαξαν πολλά σε όλους μας και με αισιοδοξία, στρατηγικό σχεδιασμό και όραμα να αναδείξει τον
βασικό ρόλο της εργασίας, που αποτελεί τη κινητήριο δύναμη για τη χώρα, για την οικονομία, για
τη κοινωνία.

Οι βασικοί άξονες που θέτει η ΔΗΣΥΕ ενόψει των εκλογών του Συλλόγου μας που θα
αναπτυχθούν διεξοδικά στο πρόγραμμά της τις επόμενες ημέρες, είναι:
1. Απόκρουση κάθε εργοδοτικής παρέμβασης που έχει στόχο να υπονομεύσει, να εκθέσει
και τελικά να αλλοιώσει το θεσμό και τις αρχές του συνδικαλιστικού κινήματος, προκειμένου να ακυρώσει στην πράξη την ασπίδα υπεράσπισης των εργαζομένων.
2. Υπεράσπιση των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σταδιακή
αποκατάσταση των απωλειών. Αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας
(ωράριο, υπερωρίες, προβλήματα στους χώρους εργασίας κ.α.), αλλά και προβολή
και διεκδίκηση νέων προγραμματικών στόχων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους,
θα διασφαλίζουν αποτελεσματικά την απασχόληση και θα ανοίγουν νέους ορίζοντες
με δράσεις και διεκδικήσεις που υπαγορεύονται από τη νέα εποχή.
3. Υπεράσπιση του Συνδικαλιστικού Κινήματος, των αρχών, των αξιών και της διεκδικητικής δράσης και διασφάλιση της Ενότητας των εργαζομένων, αναγκαίο και απαραίτητο όρο για την αποτελεσματική μας παρέμβαση στις εξελίξεις που μας αφορούν.
4. Στήριξη της Εθνικής Τράπεζας και του ιδιαίτερου ρόλου της στο Τραπεζικό Σύστημα
ως βασικός μοχλός του οποίου επιβάλλεται να δίνει τον τόνο, το στίγμα και τη κατεύθυνση που πρέπει να έχει η οικονομία σε όφελος της χώρας και της ελληνικής
κοινωνίας.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΔΗΣΥΕ καθόρισε τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο μας και έδωσε με αποτελεσματικό τρόπο
ανάσα, αισιοδοξία και προοπτική στους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας.
Το μήνυμα της Ενότητας που κάναμε πράξη και η ανανεωμένη παρουσία της παράταξής μας στις
εκλογές του Συλλόγου μας, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του συνδικαλιστικού
κινήματος που υπηρετούμε, είναι η καλύτερη εγγύηση για την αποτελεσματική μας παρέμβαση σε
όφελος των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα την επόμενη περίοδο.

Διεκδικούμε Ενωμένοι και Δυνατοί το μέλλον του Συλλόγου μας
και καλύτερες μέρες για όλους τους εργαζομένους στην Εθνική Τράπεζα.
Ξεκινάμε από την αρχή, ΟΧΙ από το μηδέν και δημιουργούμε ΜΑΖΙ με
τους εργαζόμενους ένα νέο Σύλλογο μαχητικό και αποτελεσματικό,
με αξιοπρέπεια, νέο όραμα και προοπτική για όλους.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

