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Συνοδοιπόρος ο ΣΥΤΕ μπροστά στην απροκάλυπτη παρέμβαση κράτους και 

εργοδοσίας στα συνδικάτα 
 
Συναδέλφισσες, οι 

 

Ακριβώς επειδή η καπιταλιστική ανάκαμψη προϋποθέτει ένταση της αντεργατικής επίθεσης, 

η προηγούμενη κυβέρνηση άνοιξε τον δρόμο και η τωρινή υλοποίησε με την κατάθεση του 

πολυνομοσχεδίου, βάζοντας ταφόπλακα στα συνδικάτα και σπεύδοντας να προωθήσει την 

ακόμα πιο απροκάλυπτη παρέμβαση του αστικού κράτους και της εργοδοσίας στη 

συνδικαλιστική δράση και την εσωτερική λειτουργία των συνδικάτων. Βασικός τους στόχος 

είναι το χτύπημα της λειτουργίας και δράσης των σωματείων, καθώς και το άνοιγμα του 

δρόμου για ενίσχυση του φακελώματος των εργαζομένων, βάζοντάς τους στον πάγο και 

κρατώντας τους μακριά από τις όποιες συλλογικές διαδικασίες και τους αγώνες διεκδίκησης. 

Καταγγέλλουμε την πλειοψηφία του Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Ε. (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΕΝΩΤΙΚΗ – 

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ) όπου για πρώτη φορά στα χρονικά Πρωτοβάθμιο Σωματείο ενέκρινε 

Διοικητικό Απολογισμό χωρίς τη σύγκλιση Δ.Σ., πατώντας δήθεν στην ΠΝΠ (30.3.2020 ν. 

4684/2020), λες και δεν υπήρχε η λύση να συγκλιθεί Δ.Σ. είτε με τηλεδιάσκεψη (το 

αναφέρει η ΠΝΠ 4684/2020), είτε με παρουσία των μελών του Δ.Σ. στη μεγάλη αίθουσα 

του Συλλόγου, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας για τον COVID 

19. 

Εσείς κύριοι της πλειοψηφίας του Δ.Σ. αιφνιδιάσατε τους ίδιους τους εργαζόμενους με τις 

απαράδεκτες αλλά και συνάμα επικίνδυνες διαδικασίες που επιβάλατε και ΟΧΙ η ΕΣΑΚ που 

ζήτησε έστω και την τελευταία ημέρα να συγκλιθεί Δ.Σ., είτε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, 

είτε με τη χρησιμοποίηση της μεγάλης αίθουσας του Συλλόγου. 

Η ΕΣΑΚ άλλωστε τον προηγούμενο χρόνο αγωνίστηκε δίπλα στους εργαζόμενους και 

άνοιξε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους μισθούς, συντάξεις, φορολογία, υγεία, 

πρόνοια, παιδεία, εργασία καθώς και την ειρήνη και τον κίνδυνο του ιμπεριαλιστικού 

πολέμου. Πήραμε μέρος και καλέσαμε τους εργαζόμενους του χώρους μας αλλά και 

ολόκληρου του κλάδου σε δεκάδες συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια και συμμετείχαμε και 

στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ την 1η Μάη.  

Οι υπόλοιπες παρατάξεις το προηγούμενο διάστημα συνεπείς στον εργοδοτικό και 

φιλοκυβερνητικό τους ρόλο, στήριξαν διαχρονικά και κατά περίπτωση, επιλογές που 

εντάσσονταν στον ευρύτερο σχεδιασμό της Τράπεζας αλλά και της κυβέρνησης. Θυμίζουμε 

χαρακτηριστικά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του δικτύου, τη συνέχιση των ελαστικών 

μορφών εργασίας – outsourcing, την εμπορευματοποίηση – επιχειρηματικότητα στον 

τομέα της υγείας, βάζοντας την υπογραφή τους στην ένταξη της Εθνικής Ασφαλιστικής 

στο χώρο μας, καθώς και τη σύμβαση που υπέγραψε η Τράπεζα με την αγαστή συνεργασία 

του ΣΥΤΕ με την ιδιωτική εταιρεία KORN FERRY για θέματα διοικητικής αναδιοργάνωσης. 
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Συναδέλφισσες, οι 

 

Η ΕΣΑΚ τοποθετείται δημόσια και δίνει λόγο στους εργαζόμενους.  Δηλώνει ότι 

καταψηφίζει τον Διοικητικό Απολογισμό για όλους τους παραπάνω λόγους. 

Η ΕΣΑΚ διεκδικεί 

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, κάτι που οι άλλες παρατάξεις δεν 

διεκδικούν καν 

 Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους στον κλάδο 

 Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας – outsourcing 

 Όχι στην ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση της υγείας (Εθνική Ασφαλιστική) 

 Όχι στη συνεχιζόμενη αναδιοργάνωση – συρρίκνωση του Δικτύου και της Τράπεζας 

γενικότερα 

 Όχι στην απώλεια οργανικών θέσεων και εργασιών 

 Άμεσα νέες προσλήψεις προσωπικού 

 Άμεσα σύσταση επιτροπής προαγωγών με αξιοκρατία και διαφάνεια και χωρίς την 

παρουσία της ιδιωτικής εταιρείας KORN FERRY 

 Επαναφορά 13ης , 14ης Σύνταξης 

 Άρση των αντισυνταγματικών κρατήσεων (4051/2012, 4093/2012)  

 Επαναφορά της επιδότησης διακοπών άγονης γραμμής για τους συναδέλφους 

 

Οι εργαζόμενοι απέναντι στο αντιλαϊκό μέτωπο, πρέπει να δυναμώσουν στους χώρους 

εργασίας και μαζί με τα ταξικά σωματεία που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ, να δημιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσουν την επόμενη μέρα να αγωνισθούν από καλύτερες 

θέσεις, για να αποκρούσουν τις νέες επιθέσεις που έρχονται και να ανακτήσουν τα χαμένα, 

αλλά όχι ξεχασμένα δικαιώματα και κατακτήσεις τους. 

 

 

ΕΣΑΚ ΤτΕ 


