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Συνάδελφοι,
Επικοινωνούμε μαζί σας μετά από μια σημαντική εκλογική
διαδικασία (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές),
ενώ στο χώρο μας έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα :
α)
β)
γ)
δ)

Εκλογές ΤΥΠΕΤ 2014 – Συγκρότηση Προεδρείου
Ανακεφαλαιοποίηση Εθνικής Τράπεζας
Εργασιακά θέματα
Ταμείο Αυτασφάλειας (εφάπαξ)

Οι εκλογές που έγιναν επιβεβαίωσαν τον πολυκερματισμό του
πολιτικού συστήματος και την έντονη παρουσία της Χρυσής Αυγής.
Ο
πολυκερματισμός
οφείλεται
αφενός
στην
έντονη
δυσαρέσκεια που υπάρχει στο εκλογικό σώμα από τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές και την κοινωνική κατάσταση των τελευταίων ετών και
αφετέρου στις προσωπικές πολιτικές που εφαρμόζουν διάφορες
γνωστές «προσωπικότητες» της ελληνικής πολιτικής σκηνής
βοηθούμενες από την πλουσιοπάροχη προβολή τους από τα μέσα
μαζικής πληροφόρησης.
Η παρουσία της Χρυσής Αυγής βάζει σε κίνδυνο την
Δημοκρατία μας, καθώς η δράση, οι ιδέες και μία ενδεχόμενη
περαιτέρω εκλογική ενίσχυση τέτοιων φασιστικών-ναζιστικών
μορφωμάτων θα οδηγήσουν σε ολοκληρωτικές επιλογές που θα
ισοπεδώσουν όλες τις κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού
πολιτισμού. Όλοι μας θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να
παραμερίσουμε τις όποιες διαφορές μας και να συστρατευτούμε στην
καταπολέμηση και την περιθωριοποίηση αυτών των σκοτεινών
δυνάμεων.

Για εμάς τους εργαζόμενους, οι σημερινές αντικοινωνικές και
αναποτελεσματικές πολιτικές πρέπει να αλλάξουν προς την
κατεύθυνση της υιοθέτησης των προτάσεων του οργανωμένου
συνδικαλιστικού κινήματος. Η πολιτική πρέπει να ξαναέρθει στο
προσκήνιο έναντι της οικονομίας και να ξαναβάλει στο επίκεντρό της
την κοινωνία και τους ανθρώπους. Πρωταρχικός στόχος όλων των
πολιτικών πρέπει να είναι η ευημερία των ανθρώπων, όχι
αποκλειστικά
το
κυνήγι
άπιαστων
αριθμών
χρέους
και
δημοσιονομικής προσαρμογής.
Η
ΔΗ.ΣΥ.Ε.
είναι
διαχρονικά
η
παράταξη
των
εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, εξυπηρετεί αποκλειστικά
τα συμφέροντα των εργαζομένων και λογοδοτεί αποκλειστικά
στους εργαζόμενους. Η ιστορική διαδρομή της έχει συνδεθεί
με όλες τις κατακτήσεις των εργαζομένων στην Εθνική
Τράπεζα και με τη δημιουργία ενός οργανωμένου και
ασφαλούς πλέγματος εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων,
που απορρέουν από κατοχυρωμένους θεσμούς διαφάνειας,
αντικειμενικότητας και ισονομίας.
Θέση μας είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν ήταν οι υπεύθυνοι της
κρίσης, αλλά τιμωρήθηκαν δογματικά ως τέτοιοι με οδυνηρές
κοινωνικές συνέπειες.
Με οδηγό μας τις ανάγκες των εργαζομένων στη σημερινή
δύσκολη συγκυρία, αγωνιζόμαστε για τη δημιουργία ενός ευρύτερου
μετώπου κοινωνικών δυνάμεων που θα προστατεύσει και θα
επεκτείνει τους δημοκρατικούς εργασιακούς θεσμούς, κόντρα στην
επιχειρούμενη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Είμαστε
έτοιμοι για ρήξεις με το σημερινό κατεστημένο με όρους
δημοκρατίας. Επιθυμούμε αλλαγή των κυρίαρχων συντηρητικών
πολιτικών της λιτότητας εντός μιας Ευρώπης ενωμένης, όπου θα
διασφαλίζεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και οι πολίτες θα
αισθάνονται την αξία της ύπαρξής της.
Μένουμε πιστοί στο ρόλο, τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες
μας εμπιστεύονται διαχρονικά οι συνάδελφοί μας εργαζόμενοι στην
Εθνική Τράπεζα: την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων
για όλους, απέναντι στη μεσαιωνική νεοφιλελεύθερη αντίληψη της
εποχής μας που θέλει τα αγαθά της παιδείας, της υγείας, της
εργασίας και της ασφάλισης να αποτελούν κλειστά προνόμια για
λίγους.
Α.-

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΥΠΕΤ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Στις πρόσφατες εκλογές του ΤΥΠΕΤ η Συμπαράταξη
ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ που υποστήριζε η ΔΗ.ΣΥ.Ε.
αναδείχθηκε καθαρή νικήτρια καθώς έλαβε το 50% των
εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου (12 από τις 24).
Το Προεδρείο συγκροτήθηκε από την παράταξή μας ΥΓΕΙΑΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ και τη ΔΑΚΕ.

Η Συμπαράταξη ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΠΡΟΟΔΟΣ
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Νίκο Κήπο, τον Γενικό
Γραμματέα Θανάση Γέρουλα και τον Β΄ Αντιπρόεδρο Νίκο
Σερέτη, ενώ η ΔΑΚΕ πήρε τις θέσεις του Α΄ Αντιπροέδρου και του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.
Από τις υπόλοιπες παρατάξεις, η ΔΑΣ αρνήθηκε και πάλι την
ευθύνη που απαιτεί η Διοίκηση του Ταμείου. Ήταν η παράταξη που
είχε ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ αποχωρήσει από το Προεδρείο στη μέση της
προηγούμενης θητείας για λόγους μικροπαραταξιακής τακτικής. Στις
συζητήσεις που ακολούθησαν τις πρόσφατες εκλογές του ΤΥΠΕΤ για
το σχηματισμό ενός λειτουργικού Προεδρείου, σε καμία περίπτωση
δεν έπεισε ότι είναι διατεθειμένη να υπερβεί τις κομματικές γραμμές
και να στηρίξει την πορεία του Ταμείου.
Η Ενιαία δεν έδειξε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Προεδρείο,
καθώς εξακολουθεί να επιμένει στην πολιτική της απομόνωσης και
της ανέξοδης καταγγελίας.
Η δική μας παράταξή, όπως έχει μάθει να κάνει, θα
τιμήσει και πάλι την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, από τους
οποίους αντλεί τη δύναμή της και στους οποίους αποκλειστικά
λογοδοτεί. Θα συνεχίσουμε υπεύθυνα το θετικό έργο και σε
αυτόν τον τόσο κρίσιμο και σημαντικό τομέα για εμάς και τις
οικογένειές μας, για ένα ΤΥΠΕΤ βιώσιμο και αυτόνομο, που θα
καταφέρνει κόντρα στους καιρούς μας να βελτιώνει το
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
στους ασφαλισμένους του.
Β.-

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία άλλη
μια διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας.
Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν συμπεράσματα:
α)
Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά το τελευταίο διάστημα η
ύπαρξη γνωστών πια κύκλων που αντιπαλεύουν την αυτόνομη
λειτουργία της Εθνικής, ενώ την ίδια στιγμή διευκολύνουν τους
άλλους τραπεζικούς Ομίλους να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους
σχέδια.
β)
Η μετοχική σύνθεση της ΕΤΕ έχει πολύ μεγάλη διασπορά με
αποτέλεσμα να μην ελέγχεται και να μην επηρεάζεται από έναν μόνο
μέτοχο ή μια μικρή ομάδα μετόχων.
γ)
Η παρουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων παραμένει μικρή σε
σχέση με το παρελθόν, εικόνα που πρέπει και μπορεί να βελτιωθεί
εάν μέρος από τις μετοχές που κατέχει το ΤΧΣ δοθεί στα
Ασφαλιστικά Ταμεία ως αποζημίωση για την επιβολή του PSI
(κούρεμα ομολόγων).
δ)
Αρνητικό σημείο της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης ήταν ο
αποκλεισμός των παλαιών μετόχων, καθώς δεν τους δόθηκε η

δυνατότητα, εφόσον μπορούσαν και ήθελαν, να συμμετάσχουν στην
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΕ.
ε)
Κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική σύνθεση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας θα αποτελέσει η χρήση από τους
κατόχους των warrants, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και πάλι
στο μέλλον.
Στρατηγικός στόχος της ΔΗ.ΣΥ.Ε. είναι:
α)
Η άμεση απομάκρυνση του ΤΧΣ από το κεφάλαιο της ΕΤΕ
και
β)
Η αύξηση της συμμετοχής των Ασφαλιστικών Ταμείων
και των άλλων Νομικών Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα), ώστε να επηρεάζουν ουσιαστικά στην επιλογή των
Διοικήσεων.
Επιδιώκουμε την πολυμετοχικότητα και τη διασπορά στη
μετοχική σύνθεση, καθώς και την ύπαρξη Διοικήσεων που θα
αντιλαμβάνονται τον ιδιαίτερο και ιστορικό ρόλο της Εθνικής
Τράπεζας για την εθνική οικονομία, την ελληνική οικογένεια και την
ελληνική κοινωνία.
Γ.-

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΗΣΥΕ καθημερινά αγωνίζεται για την επίλυση και την
προώθηση των εργασιακών θεμάτων που απασχολούν τους
συναδέλφους και για την ομαλή βαθμολογική και υπηρεσιακή τους
εξέλιξη, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που έχουμε κατοχυρώσει στην
Εθνική Τράπεζα.
Οι τοποθετήσεις Διευθυντών σε 120 καταστήματα, οι νέες
προκηρύξεις στις θέσεις των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών
των καταστημάτων, η σύγκληση του Συμβουλίου Τοποθέτησης στις
Διευθύνσεις για τις θέσεις των Προϊσταμένων Υπηρεσίας και
Τμήματος έχουν δρομολογηθεί, ενώ ολοκληρώθηκαν οι προαγωγές
από το βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ σε Α’.
Πιέζουμε ώστε οι προαγωγές σε όλους τους βαθμούς να
γίνονται στην ώρα τους, να προχωρήσουν οι μετατάξεις και οι
υπόλοιπες αναβαθμίσεις των συμβούλων personal banking και των
συμβούλων ΜΜΕ, ενώ διεκδικούμε να επανέλθει η 6η κατηγορία
καταστημάτων.
Με καίριες παρεμβάσεις και διαρκείς πιέσεις έχουμε πετύχει να
ολοκληρωθούν οι προαγωγές σε όλους τους βαθμούς το
προηγούμενο διάστημα, να προχωρήσει η απόδοση κλιμακίων
ευθύνης σε συμβούλους personal banking, να δοθεί λύση στο
ζήτημα των οδοιπορικών, να μειωθούν οι κατηγορίες των
καταστημάτων.

Όλα τα παραπάνω, εκτός από την ηθική επιβράβευση, έχουν
και οικονομική ωφέλεια για μεγάλη μερίδα συναδέλφων, σε μια
περίοδο τόσο σκληρή για τους εργαζόμενους στη χώρα μας.
Στόχος μας είναι η αποκατάσταση των μισθολογικών
απωλειών, μέσω του θεσμού των Επιχειρησιακών και Κλαδικών
Συμβάσεων.
Συνάδελφοι,
Τονίζουμε πως στους κλάδους εργαζομένων που είχαν
ισχυρή συνδικαλιστική εκπροσώπηση, όπως στις Τράπεζες
συνολικά αλλά και στην Εθνική Τράπεζα ειδικότερα, οι
απώλειες που προέκυψαν για τους εργαζόμενους ήταν
συγκριτικά πολύ λιγότερες σε σχέση με την υπόλοιπη
ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό, για εμάς ο μόνος δρόμος ήταν και
είναι η συσπείρωση γύρω από τον ΣΥΕΤΕ και την ΟΤΟΕ.
Καλούμε όλα τα μέλη μας, σε κάθε επιμέρους χώρο δουλειάς,
σε όλη τη χώρα, να συνεισφέρουν με όλες τους τις δυνάμεις
στην κατεύθυνση του να φέρουν παλιούς και νέους
συναδέλφους κοντά στον Σύλλογο, που αποδεδειγμένα
αποτελεί τη δύναμή μας.
Δ.-

ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ταμείο Αυτασφάλειας (εφάπαξ) ξεκίνησε και πάλι να
λειτουργεί και να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του προς τους
ασφαλισμένους του, παρά τη μικροπαραταξιακή και επικίνδυνη για
τη βιωσιμότητα του Ταμείου πολιτική που ασκεί η ηγετική ομάδα του
Συλλόγου Συνταξιούχων.
Το ΔΣ του Ταμείου, μετά την απόφαση του Δικαστή να
απορρίψει την αίτηση κάποιων συνταξιούχων που ζητούσαν την
ουσιαστική αναστολή λειτουργίας του Ταμείου μας, προχώρησε στην
εφαρμογή του νέου καταστατικού σύμφωνα με το οποίο το εφάπαξ
θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις και εντός (30)
μηνών από την ημερομηνία της θεμελίωσης
δικαιώματος
συνταξιοδότησης του κάθε συναδέλφου.
Δυστυχώς, όμως, οι «συνάδελφοι» αυτοί επιμένουν. Έχουν
καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για τους ίδιους λόγους, τα οποία
εκδικάζονται στις 27/6/2014.
Ελπίζουμε ότι και εκεί οι Δικαστές θα σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και δε θα επιτρέψουν ούτε την αναστολή λειτουργίας
ούτε τη διάλυση του Ταμείου μας.

Συνάδελφοι,
Για κάθε εξέλιξη στα θέματα που μας απασχολούν θα σας
ενημερώνουμε άμεσα.
Σας καλούμε να μας ενημερώνετε για κάθε πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε στους εργασιακούς χώρους, ώστε η παράταξη μας να
εξακολουθεί να παρεμβαίνει παντού έγκαιρα και αποτελεσματικά, με
στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
Επικοινωνία με τη ΔΗ.ΣΥ.Ε.
Γιαννακόπουλος Γιώργος 2103349901
Δαμίγος Γιώργος
2103349908
Μούτσης Άκης
2310295138
Βασιλακάκης Γιώργος
2103349906
Ασπιώτης Χρήστος
2103349915
Τασιόπουλος Γιώργος
2103349913

(19901)
(19908)
(35138)
(19906)
(19915)
(19913)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε.
Ο Γραμματέας
Γιώργος Γιαννακόπουλος

