
Οι αρνητικές αλλαγές που πραγµατοποιούνται τα τελευταία 
χρόνια σε όλον τον κόσµο και στη χώρα µας, ενισχύουν τις δυνάµεις 
του κεφαλαίου, χειροτερεύουν την κατάσταση της εργατικής τά-
ξης. 

Η επίθεση του κεφαλαίου είναι συνολική, αφορά όλα τα δικαιώ-
µατα των εργαζοµένων και δεν έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Στόχος του είναι η παραπέρα µείωση της αξίας της εργατικής 
δύναµης και η αύξηση της εκµετάλλευσης όλων των εργαζοµένων.

Και σήµερα όπως και πάντα οι εργοδοσίες δεν αναγνωρίζουν 
ανθρώπινες ανάγκες. Έχουν µια και µοναδική αξία: ΟΛΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡ∆Η. Που προϋποθέτει ένα σύστηµα κοινωνικής 
βαρβαρότητας. ∆εν απαιτούν µόνο περισσότερη και κακοπληρωµένη 
εργασία αλλά και υποταγή. Και δεν υπολογίζουν τίποτα λιγότερο 
από τον υποταγµένο.

Σηµαντικές αλλαγές ήρθαν και στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
της χώρας µας τα τελευταία 10 χρόνια (ιδιωτικοποιήσεις- εξαγορές 
–συγχωνεύσεις- επέκταση στα Βαλκάνια). Ταυτόχρονα αλλάζουν 
συνεχώς και τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης της εργασίας, προς 
το χειρότερο, που καµιά σχέση δεν έχουν µ’ αυτά που επικρατούσαν 
στον κλάδο για χρόνια, τόσο στο δίκτυο των τραπεζών όσο και στα 
σύγχρονα «εργοστάσια» του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
Επεκτείνεται η εξωτερίκευση τραπεζικών εργασιών.

Εκατοντάδες θέσεις καταργούνται µέσα από τα λεγόµενα προ-
γράµµατα «εθελουσίας εξόδου» (απολύσεις).
 Οι εργαζόµενοι, από την ίδια τους την πείρα, βλέπουν ότι τα κακά 
µαντάτα δεν αφορούν πια άλλους αλλά του ίδιους. 

Και γεννιούνται τα ερωτήµατα για το Συνδικαλιστικό Κίνηµα:
 Τι συνδικάτα χρειάζεται σήµερα ο εργαζόµενος; Με ποια 

στρατηγική; Με ποια τακτική και προσανατολισµό; Τι πρέπει να 
ενισχυθεί και τι να αλλάξει;

Από το προηγούµενο Συνέδριο της ΟΤΟΕ το 2003 µέχρι σήµερα, 
οι τραπεζοϋπάλληλοι, όπως κι όλοι οι εργαζόµενοι, ένιωσαν τον 
αντιλαϊκό χαρακτήρα της ανάπτυξης των κυβερνήσεων και της Ν∆ 
και του ΠΑΣΟΚ.

Όλα αυτά τα χρόνια, ακούσαµε και από τη Ν∆ και από το ΠΑΣΟΚ 
τα ίδια λόγια. Ότι δηλαδή τα αντιλαϊκά µέτρα είναι επιβεβληµένα 
από τις ανάγκες της οικονοµίας, ότι πρέπει να γίνουν θυσίες από 
τους εργαζόµενους.

Ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της ανάπτυξής τους αποδεικνύεται 
από το ότι ενώ αυξάνει ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόµενοι, 
η κατάστασή τους χειροτερεύει και αυτή που ωφελείται είναι η 
πλουτοκρατία. 

Τρανό παράδειγµα οι τράπεζες που την τελευταία τριετία 
αύξησαν ιλιγγιωδώς τα κέρδη του και οι εργαζόµενοι βιώνουν µια 
άνευ προηγουµένου ανατροπή στα εργασιακά και ασφαλιστικά 

τους δικαιώµατα, εντείνεται ακόµα παραπάνω η εντατικοποίηση 
της εργασίας κάτω από το βραχνά της επίτευξης των στόχων και οι 
µισθοί τους είναι καθηλωµένοι εδώ και πολλά χρόνια.

Την ίδια στιγµή.
✔  Η ανεργία βασανίζει πάνω από 600 χιλιάδες οικογένειες, οι 

απολύσεις σηµαδεύουν ολόκληρες περιοχές και κλάδους. Η 
ανεργία έχει ρίζες στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα, οξύνεται 
από την αντιλαϊκή πολιτική και είναι επικίνδυνα τα µέτρα που 
εφαρµόζουν ή προβάλλουν η Ν∆ και το ΠΑ∆ΟΚ.

✔  Η λιτότητα και η ακρίβεια σπάζουν κόκαλα. Τα κύµατα της 
ακρίβειας που χαρακτηρίζουν τόσα χρόνια την πολιτική της Ν∆ 
και του ΠΑΣΟΚ είναι διαδοχικά, προκαλούνται από το κυνήγι 
του κέρδους, την πολιτική απελευθέρωση της αγοράς. Ο 
ανταγωνισµός των επιχειρήσεων όχι µόνο δεν οδηγεί σε µείωση 
των τιµών των καυσίµων, των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών 
αλλά πυροδοτεί την άνοδό τους,

Η κατάσταση είναι επώδυνη και εκτός των άλλων έχει οδηγήσει 
χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά στις δαγκάνες του τραπεζικού κεφαλαίου, 
στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασµούς.
Οι καλύτεροι πελάτες των τραπεζών είναι οι ίδιοι οι τραπεζοϋπάλ-
ληλοι.
✔  Η κυβέρνηση της Ν∆ προωθεί σχέδιο κατάργησης των ασφα-

λιστικών δικαιωµάτων που απέµειναν από τους προηγούµενους 
αντιασφαλιστικούς νόµους και της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. 
Οι τραπεζοϋπάλληλοι πήραν µια πρώτη γεύση της επίθεση µε 
τους νέους αντιασφαλιστικούς νόµους του 2005.
✔  Η αντιλαϊκή πολιτική συµβαδίζει µε την ένταση της κατα-

στολής και του αυταρχισµού, µε την ένταση της κρατικής 
και εργοδοτικής τροµοκρατίας.
Καθηµερινό φαινόµενο στους χώρους των τραπεζών είναι 

οι εκφοβισµοί, οι απειλές. Νιώσαµε και εµείς στις απεργιακές 
κινητοποιήσεις την εργοδοτική τροµοκρατία και τις επιθέσεις 
των δυνάµεων καταστολής.

Η συµβιβασµένη ηγεσία της ΟΤΟΕ (ΠΑΣΚΕ -∆ΑΚΕ 
– ΑΥΤΟΝΟΜΟ ∆ΙΚΤΥΟ) µαζί µε τις άλλες δυνάµεις του 
εργοδοτικού συνδικαλισµού φέρουν ακέραια την ευθύνη για 
την αρνητική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόµενοι στις 
τράπεζες. Έβαλαν καθαρά πλάτη στο να περάσει η λογική και 
όλα τα αντεργατικά µέτρα προς όφελος των τραπεζιτών.

Είναι συνένοχη για την καθήλωση των µισθών, για τις 
ελαστικές µορφές απασχόλησης, για την στήριξη των 

Να αλλάξουµε τα πράγµατα

H κατάσταση σήµερα

Ενδεικτικά αναφέρουµε :
•  Την καταστρατήγηση του ωραρίου, τις απλήρωτες υπερωρίες. 

Σχεδιάζουν ανοιχτές τράπεζες απογεύµατα και Σάββατο, 
65ωρο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας. Η κανονική άδεια από 
δικαίωµα του εργαζόµενου µετατρέπεται σε δικαίωµα της 
εργοδοσίας

•  Την καθηµερινή καταπάτηση των κανονισµών εργασίας 
που κατοχύρωναν το µίνιµουµ των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων.

•  Την απαξίωση των εργαζοµένων, των γνώσεών τους της 
εµπειρίας τους. Στη πιο δηµιουργική ηλικία είµαστε γερασµένοι 
υπάλληλοι σύµφωνα µε τα πρότυπα των τραπεζών.

•  Το εργασιακό στρες γίνεται η σύγχρονη επαγγελµατική ασθέ-
νεια του κλάδου. Οι τραπεζίτες, αδιαφορούν αν πέσουµε όλοι 
κάτω για την επίτευξη των στόχων τους. Θέλουν να µας αντικ-
αθιστούν µε νεώτερους εργαζόµενους αν είναι δυνατόν χωρίς 
δικαιώµατα και απαιτήσεις για να τραβούν πιο γρήγορα κουπί, 
που κι αυτούς σε λίγα χρόνια αφού τους στύψουν θα τους 
αντικαθιστούν.

• Οι αµοιβές µας µετατρέπονται σε ψυχοφθόρα µπόνους.
•  Οι αντιασφαλιστικοί νόµοι που απαλλάσσουν τους τραπεζίτες 

από τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταµεία, πλήττουν 
σήµερα κυρίως τους νέους και τις γυναίκες, αύριο όλους µας 
(εν ενεργεία- συνταξιούχους). 

•  Η εµπορευµατοποίηση της υγείας έχει ήδη χτυπήσει την 
πόρτα των άλλοτε εύρωστων ταµείων υγείας µας.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η ιστορία γράφεται 
µε ανυπακοή



Συγκρότηση Π.Α.ΜΕ εργαζοµένων στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα

αντιασφαλιστικών νόµων την Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ.
Η τακτική της διευκολύνει τα αντεργατικά σχέδια, προκαλεί 

µεγάλη ζηµιά γιατί κινείται στον άξονα της ανταγωνιστικότητας/ 
κερδοφορίας. 
Χαρακτηριστική ήταν η στάση της πλειοψηφίας της ηγεσίας της 
ΟΤΟΕ στα σοβαρά ζητήµατα του κλάδου ασφαλιστικό – κλαδική 
ΣΣΕ – ιδιωτικοποιήσεις.

Και στον κλάδο µας εδώ και χρόνια ο κυβερνητικός και ο 
εργο-δοτικός συνδικαλισµός ανταγωνίζονται σε µεθόδους 
χειραγώγησης των εργαζοµένων.

Συναντιούνται όµως µέσα από τα λεγόµενα «ενιαία ψηφο-
δέλτια» στο όνοµα της ενότητας κρίβουν το ότι στην ουσία δεν 
έχουν διαφορές, κι αυτό εξυπηρετεί και τους τραπεζίτες και τις 
µικροπαραταξιακές ή και προσωπικές σκοπιµότητες τους.

Εξακολουθούν να χρησιµοποιούν κάθε τρόπο για να εµποδίσουν 
να εκφραστεί η πραγµατική θέληση των εργαζοµένων.

Και φυσικά για τις υπηρεσίες τους προς την εργοδοσία 
ανταµείβονται µε κατ’ εκλογή προαγωγές, µεγάλα επιδόµατα 
κλπ.

Η καταδίκη και η αλλαγή των συσχετισµών σε βάρος των 
συµβιβασµένων ηγεσιών και η ενίσχυση του ταξικού συνδικα-
λιστικού κινήµατος είναι επιβεβληµένη.

Το συµπέρασµα είναι αναµφισβήτητο.

Η ατοµική καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, 
η ανάπτυξη που έχει ως κίνητρο τα κέρδη της πλουτοκρατίας, 
η αντιλαϊκή πολιτική της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, των κοµµάτων του 
Ευρωµονόδροµου, οι συσχετισµοί δύναµης που είναι προς όφελος 
των δυνάµεων του κεφαλαίου είναι η πηγή του κακού , είναι η πηγή 
που δηµιουργεί και οξύνει τα προβλήµατα των εργαζοµένων.

Αυτή την κατάσταση καλούµαστε να την αντιπαλέψουµε µε 
την ανάπτυξη ενός µαζικού, ταξικά προσανατολισµένου κινή-
µατος που θα αµφισβητεί και θα αντιπαλεύει το σύνολο της 
αντιλαϊκής πολιτικής, το κεφάλαιο και τη στρατηγική του, τους 
ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς (Ε.Ε., ΝΑΤΟ) που είναι πίσω από 
πολέµους και επεµβάσεις.

Η πείρα που έχει συγκεντρωθεί θέτει σήµερα µε µεγαλύτερη 
απαιτητικότητα την ανάγκη βαθιών αλλαγών που συνδέονται 
µε την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων, το πέρασµα 
της εξουσίας στα χέρια της εργατικής τάξης και των συµµάχων 
της, την κοινωνικοποίηση των βασικών – συγκεντρωµένων µέ-
σων παραγωγής. Σ’ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινείται η 
καθηµερινή πάλη.

Γιατί µόνο όταν η εξουσία ασκείται από την εργατική τάξη και 
τους συµµάχους της και υπηρετεί τα συµφέροντα των λαϊκών 
στρωµάτων, µόνο όταν η οικονοµία αναπτύσσεται µε κριτήριο την 
ευηµερία των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων, µόνο όταν τα 
βασικά µέσα παραγωγής, ο πλούτος που παράγεται γίνει κτήµα, 
περιουσία των ανθρώπων του µόχθου και η οικονοµία αναπτυχθεί 
στη βάση, κλαδικού, περιφερειακού σχεδιασµού µπορεί να αλλάξει 
η κατάσταση, να εξασφαλιστεί το δικαίωµα στη δουλειά για όλους 
και να επιλυθούν τα χρόνια προβλήµατα που βασανίζουν τους 
εργαζόµενους. 

Σ’ αυτή τη γραµµή επιβάλλεται να οργανώσει την πάλη της 
εργατικής τάξης το συνδικαλιστικό κίνηµα, µε αιτήµατα που να 
ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της. Μόνο σε αυτή 

τη γραµµή και προσανατολισµό µπορούν ν αντιµετωπισθούν τα 
προβλήµατα της.

Στις 14 Ιούλη του 2005, εργαζόµενοι που βρέθηκαν στην πρώτη 
γραµµή των απεργιακών κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό, 
συγκρότησαν και στο κλάδο µας Κλαδική Επιτροπή του ΠΑΝΕΡ-
ΓΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΠΑΜΕ) που επιδιώκει να 
συσπειρώσει εργαζόµενους στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ώστε να αποκτήσει το κίνηµα ένα 
εργαλείο στην πάλη µε την αντιλαϊκή πολιτική, τους τραπεζίτες, 
να αντιπαρατεθεί αποφασιστικά στον κυβερνητικό – εργοδοτικό 
συνδικαλισµό, που θα αποτελεί ασπίδα των εργαζοµένων και θα 
ανοίγει το δρόµο της αντεπίθεσης, σε συντονισµό µε το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνηµα της πατρίδας µας.

Προχωρήσαµε σ’ αυτή την πρωτοβουλία συνειδητοποιώντας 
την ευθύνη µας ότι δεν αρκεί σήµερα που επιδεινώνεται ραγδαία 
η κατάσταση, να περιοριζόµαστε σε κριτική µέσα στα όργανα 
του συνδικαλιστικού κινήµατος, αλλά επιβάλλεται να δράσουµε 
συσπειρωτικά και να παρουσιάσουµε δραστηριότητες, ώστε 
να βρει αγωνιστική διέξοδος και προοπτική η αγανάκτηση και η 
δυσαρέσκεια. 

Μπροστά στην επίθεση του κεφαλαίου 
εντείνουµε τις προσπάθειες για την ισχυροποίηση

 του ταξικού κινήµατος
Από την συγκρότηση του Π.Α.ΜΕ εργαζοµένων στο χρηµατο-
πιστωτικό σύστηµα µέχρι σήµερα: 

∆εν περιοριστήκαµε να καταθέτουµε συγκεκριµένες προτάσεις 
για την κλαδική ΣΣΕ και το ασφαλιστικό µε βάση τις σύγχρονες 
ανάγκες των εργαζοµένων, δεν σταθήκαµε µόνο στο να προτείνουµε 
συγκεκριµένο πρόγραµµα κινητοποιήσεων σε κάθε φάση του 
αγώνα.

∆εν αρκεστήκαµε να είµαστε στη πρώτη γραµµή για την 
επιτυχία των απεργιακών κινητοποιήσεων και να δώσουµε τη 
µάχη της περιφρούρησης των απεργιών ιδιαίτερα µπροστά στις 
ιδιωτικές τράπεζες όπως στην ALPHA και στην EUROBANK.

Επιταχύνουµε τις προσπάθειες για το δυνάµωµα του ΠΑΜΕ 
στους χώρους δουλειάς, ώστε να δώσουµε τις µάχες που έρχονται 
από καλύτερες θέσεις, να διεκδικήσουµε αποτελεσµατικά τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων, τα αιτήµατα που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τους.

∆εν υποστηρίξαµε στα λόγια τον συντονισµό του αγώνα µε 
τους άλλους κλάδους αλλά είµαστε µαζί τους στους αγώνες 
όπως µε τους ναυτεργάτες στο λιµάνι και δεν εκφράσαµε µόνο 
την αλληλεγγύη µας στους αγώνες για την Παιδεία, αλλά είµαστε 
µαζί µε τους εκπαιδευτικούς -φοιτητές-µαθητές στους αγώνες 
τους και στις πορείες.

Βάζαµε σ’ όλες τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες το πλαίσιο 
του Π.Α.ΜΕ που ανταποκρίνεται στα πραγµατικά προβλήµατα των 
εργαζοµένων

Μπροστά στο 28 Συνέδριο της ΟΤΟΕ για την αλλαγή των 
συσχετισµών δύναµης στο συνδικαλιστικό κίνηµα του κλάδου 

συγκροτήσαµε το
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ.

•  Στο ασφαλιστικό, ο ηρωικός αγώνας του κλάδου δεν 
είχε αγωνιστική προοπτική γιατί το αίτηµα της ΟΤΟΕ για 
κλαδικό επικουρικό ασφαλιστικό ταµείο ήταν µε βάση τον 
αντιασφαλιστικό νόµο 3029 (νόµος Ρέππα) που άνοιγε το 
δρόµο για την ανατροπή του ασφαλιστικού (ένταξη στο ΙΚΑ) 
και καθιέρωνε τα επαγγελµατικά ταµεία.

•  Στην κλαδική ΣΣΕ τόσο το πλαίσιο της ΟΤΟΕ στη λογική 
του «εφικτού» που δεν ενέπνεε τους εργαζόµενους όσο 
και η τακτική της (απεργίες τουφεκιές στον αέρα- πάγωµα 
των κινητοποιήσεων από τον περασµένο Μάρτη- συνεχείς 
υποχωρήσεις) όχι µόνο δεν έκαµψε την αδιαλλαξία των 
τραπεζιτών αλλά άνοιξε τον δρόµο για παραπέρα συµβιβασµό 
στα σχέδια τους.

•  Στις ιδιωτικοποιήσεις – εξαγορές, η ΟΤΟΕ συµφωνούσε και 
συµφωνεί θεωρόντας τες απαραίτητα «εκσυγχρονιστικά» 
βήµατα καλλιεργόντας αυταπάτες ότι θα ήταν προς όφελος 
των εργαζοµένων.



Οι 5 σύγχρονες προτεραιότητες του 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α. Μισθολογικό
 1.  Ενιαίο Μισθολόγιο για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόµενους (κύριο 

– βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας) µε 
1.400 ευρώ στο 1ο κλιµάκιο του ΕΜ

 2. Επίδοµα Πολυετίας 2% για κάθε χρόνο εργασίας επί των 
κλιµακίων του Ενιαίου Μισθολογίου.
 3. Υπολογισµός των ποσοστιαίων επιδοµάτων (οικογενειακά, 
σπουδών κλπ) στα κλιµάκια του Ενιαίου Μισθολογίου

Β. Χρόνος Εργασίας
 1. Ωράριο συναλλαγών : ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.15 το πρωί 
µέχρι τις 2.00 µ.µ.
 2. Χρόνος εργασίας : ∆ευτέρα - Παρασκευή από 8.00 το 
πρωί µέχρι τις 3.00 µ.µ. (7ωρο- 5θήµερο – 35ωρο).
 3. 25 εργάσιµες ηµέρες κανονική άδεια από το πρώτο χρόνο 
εργασίας και επίδοµα άδειας ένα ολόκληρο µισθό.

Γ. Ασφαλιστικό
 1.  Ένα Ταµείο κύριας και ένα ταµείο επικουρικής ασφάλισης 

για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους χωρίς διακρίσεις και 
διαχωρισµούς στην προοπτική ενός Αποκλειστικά ∆ηµοσίου 
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και στα πλαίσια µια 
πολιτικής που θα αναβαθµίζει τα ασφαλιστικά δικαιώµατα 
όλων των εργαζοµένων.

 2. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ
 3.  Συνταξιοδότηση, ανεξαρτήτως ηλικίας, στα 30 χρόνια ασφά-

λισης, ευνοϊκές ρυθµίσεις σε γυναίκες µε ανήλικα παιδιά. 
Σύνταξη (κύρια και επικουρική) το 100% του τελευταίου 
µισθού στα 30 χρόνια ασφάλισης.

 4.  Αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, µείωση της εισφοράς 
των εργαζοµένων στην προοπτική της απαλλαγής καθώς 
πληρώνουν διπλά µέσα από τη φορολογία. Επιστροφή των 
κλεµµένων αποθεµατικών.

 5.  Να πληρώσει, το κράτος τις εργοδοτικές εισφορές για την 
αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σαν συντάξιµου 
χρόνου.

 6.  Αποκλειστικά ∆ηµόσια – ∆ωρεάν Υγεία. Κατάργηση της 
ιδιω-τικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Κατάργηση 
των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο υγείας και 
κατάργηση της εισφοράς για τα φάρµακα. Πλήρη κάλυψη 
των αναγκών υγείας µε χρηµατοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισµό. Ουσιαστική προστασία της µητρότητας, 
ειδικά µέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας του 
γυναικείου πληθυσµού.

∆. Για τους νέους εργαζόµενους
 1.  Πρόσληψη όλων των ενοικιαζόµενων – συµβασιούχων 

που υπηρετούν σήµερα στις Τράπεζες, χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. 

 2.  Κατάργηση του καθεστώτος των επί σύµβαση και 
ενοικιαζόµενων. Πρόσληψη µόνο µε δηµόσιο διαγωνισµό σε 
όλες τις τράπεζες.

 3. Σταθερή και µόνιµη εργασία σε όλους τους εργαζόµενους 

 4.  Φοιτητική άδεια. Να τροποποιηθεί η σηµερινή νοµοθεσία και 
οι φοιτητικές άδειες να χορηγούνται µε βάση τις σύγχρονες 
και πραγµατικές ανάγκες των εργαζοµένων φοιτητών, 
ανεξάρτητα από ηλικία έτη και είδος σπουδών (ΤΕΙ, ΑΕΙ 
µεταπτυχιακό, Ανοικτό Πανεπιστήµιο).

 5.  Μισθολογική αναγνώριση των πτυχίων όσων προσλαµβάνονται 
µέσω ΑΣΕΠ από την ηµεροµηνία πρόσληψης, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο συµµετοχής στους διαγωνισµούς.

 6.  Βαθµολογική προώθηση 3 ετών αντί 2 που ισχύει σήµερα 
στους πτυχιούχους ΤΕΙ και επίδοµα 20% από 15% που 
ισχύει.

Ε. Για την στήριξη της οικογένειας
 1.  Η δυνατότητα µετατροπής του µειωµένου ωραρίου για 

τη φροντίδα παιδιών µε τη µορφή πρόσθετης σωρευτικής 
άδεια που προβλέπεται και από τη Εθνική Γενική ΣΣΕ να 
χορηγείται µετά από την αίτηση του ενδιαφεροµένου χωρίς 
κανένα αποκλεισµό σε όλες τις τράπεζες.

 2.  Άδεια τοκετού-θηλασµού δύο µήνες πριν και 5 µήνες µετά τη 
γέννηση του παιδιού µε πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά 
δικαιώµατα. Άδεια µητρότητας και σε περιπτώσεις παθολο-
γικών επιπλοκών και κατά την κύηση ή τον τοκετό.

 3. Η γονική άδεια να είναι µε αποδοχές
 4.  Η άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτηµένων µελών να είναι 

µε πλήρεις αποδοχές.
 5.  Αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων και παιδικής µέρι-

µνας
 6.  Επέκταση της άδειας για τη σχολική επίδοση και στο λύ-

κειο.
 7.  Κάλυψη κατά 100% των επιδοµάτων βρεφονηπιακό –κατα-

σκήνωσης.
 8.  ∆ιασφάλιση ίσων ευκαιριών στους όρους αµοιβής, εργασίας 

και εξέλιξης ανδρών - γυναικών στις επιχειρήσεις του κλάδ-
ου.

Ζ. Απόκρουση των µορφών εντατικοίησης της εργασίας
 1.  Αντιπάλεµα στα συστήµατα συγκαλυµµένης εργοδοτικής 

τροµοκρατίας και αύξησης της εντατικοποίησης µέσα από 
την στοχοθεσία και τα συστήµατα αξιολόγησης και bonus.

 2. Όχι στα προγράµµατα εθελούσιας εξόδου. 

Η. Λοιπά Θέµατα
 1.  Γενίκευση του κοινωνικού τουρισµού µε εξασφάλιση φτηνών 

καλοκαιρινών διακοπών αλλά και ολιγοήµερων διακοπών 
κατά τη διάρκεια του χρόνου.

 2.  ∆ωρεάν εισιτήρια σε όλα τα Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας 
κατά τις πρωινές ώρες που πάνε οι εργαζόµενοι στη δουλειά. 
Μείωση της τιµής του εισιτηρίου τις επόµενες ώρες.

 3.  Ο Οργανισµός Εργατικής κατοικίας να υλοποιεί κατα-
σκευαστικά προγράµµατα για τη δηµιουργία σύγχρονων 
κατοικιών, σε τιµές προσιτές για τους εργαζόµενους και όχι 
να τους στέλνει πελάτες στις τράπεζες.

1.  Το Συνδικαλιστικό Κίνηµα για να µπορέσει σήµερα να εκφράσει τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργατικής τάξης, οφείλει να διακατέχεται 
από τις αρχές της ταξικής πάλης. Πουθενά στον κόσµο κανένας εργοδότης και καµιά καπιταλιστική κυβέρνηση δεν έλυσε µε 
δική της πρωτοβουλία τα εργατικά προβλήµατα. Οι θεωρίες της ταξικής συνεργασίας, του εφικτού, της ανταγωνιστικότητας / 
παραγωγικότητας είναι θεωρίες επικίνδυνες και τελικά οδηγούν τα συνδικάτα στην ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική αιχµαλωσία 
τους από το κεφάλαιο. 

2.  Θεµελιακή αρχή µας είναι η προώθηση της ενότητας όλων των εργαζοµένων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µέσα από συνδικάτα 
µε ταξικό προσανατολισµό. Ταυτόχρονα συντονίζουµε τη δράση µας µε τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς αγρότες, µε 
οµάδες ανθρώπων µε ευαισθησίες και ανησυχίες για τον κόσµο που ζούµε.

3.  Μέσα σε µια περίοδο ιµπεριαλιστικής επιθετικότητας, η πάλη για την ειρήνη είναι για το συνδικαλιστικό κίνηµα στόχος και καθήκον 
βασικό. Θα συµβάλουµε στην ανάπτυξη ενός πλατιού, µαζικού αντιιµπεριαλιστικού κινήµατος και υπογραµµίζουµε ότι ο ∆ιεθνισµός 
και η Αλληλεγγύη πρέπει να αποκτήσουν νέο και πιο πλούσιο περιεχόµενο.

4.  Εκτιµάµε ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα για να ξανακερδίσει κύρος, εµπιστοσύνη και αποδοχή χρειάζεται να έχει µόνιµο µέτωπο στον 
κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισµό. Οι νεώτεροι εργαζόµενοι πρέπει να διαπαιδαγωγούνται στις αρχές και τις αξίες του 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος.

5.  Επιδίωξη του συνδικαλιστικού κινήµατος είναι η κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό το ποιοτικό στοιχείο 
είναι που δίνει προωθητική δύναµη στη πάλη της Εργατικής Τάξης και την κάνει κινητήρια δύναµη της ιστορίας για να χτίσει µια 
κοινωνία, χωρίς κοινωνική αδικία, χωρίς πολέµους, µε δηµοκρατία και ελευθερία. Αγωνιζόµαστε για τη βελτίωση της ζωής των 
εργαζοµένων, για τη λύση των οικονοµικών, ασφαλιστικών και εργασιακών αιτηµάτων. Αιτήµατα που διαµορφώνονται ανάλογα µε 
την εποχή και τις ανάγκες της. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 



1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
•  Κατάργηση του ΦΠΑ και πάγωµα των τιµών στα είδη πλατιάς 

κατανάλωσης, πρώτα απ’ όλα στα είδη διατροφής, ένδυσης, 
σχολικά είδη, φάρµακα. Κατάργηση της έµµεσης φορολογίας 
στα καύσιµα.

•  Αφορολόγητο όριο για άγαµο φορολογούµενο στα 15.000 
ευρώ. Αφορολόγητο όριο για την οικογένεια 30.000 ευρώ, προ-
σαυξηµένο µε 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Αύξηση της φορολογίας των κερδών και των περιουσιακών 
στοιχείων του µεγάλου κεφαλαίου.

2. ΠΛΗΡΗ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
•  Άµεσες –µαζικές προσλήψεις στους τοµείς της Υγείας, της 

Πρόνοιας της Παιδείας. Ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών 
υπηρεσιών και υποδοµών (αντισεισµική θωρακιση, αντιπληµ-
µυρικη προστασία, προστασία περιβάλλοντος κα) για τις λαϊκές 
ανάγκες µε κρατικές επενδύσεις.

•  Μονιµοποίηση των συµβασιούχων. Ουσιαστική προστασία 
των ανέργων επίδοµα ανεργίας στο 1.050 ευρω µέχρι να βρεί 
ο άνεργος δουλειά. Υπολογισµό του χρόνου ανεργίας ως 
συντάξιµου. Συνταξιοδότηση στα 50 χρόνια γι αυτούς που 
συµπληρώνουν 2 χρόνια ανεργίας και έχουν 4050 ένσηµα. 
«Πάγωµα» των δανείων.

3. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
•  Κατάργηση των αντεργατικών νόµων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ που 

ανατρέπουν εργασιακά δικαιώµατα, χτυπούν τις ΣΣΕ, εισα-
γάγουν τις ελαστικές µορφές απασχόλησης.

•  Κατάργηση των νόµων για την «απελευθέρωση του ωραρίου» 
και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

•  Κατάργηση των υπερωριών που γίνονται µε τη µορφή της 
«υπερεργασία» - αυστηρές ποινές στους εργοδότες που παρα-
βιάζουν το ωράριο εργασίας

•  Ουσιαστικά µέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους 
δουλειάς. Καθιέρωση – κατοχύρωση της εργοδοτικής εισφοράς 
για ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου.

4. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΑΪΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ.
• ∆ιεύρυνση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και των λαϊκών 
ελευθεριών. Ελεύθερη πολιτική – συνδικαλιστική δράση στους 
χώρους δουλειάς.
•  Υπεράσπιση του απεργιακού δικαιώµατος από τις κρατικές 

και εργοδοτικές επιθέσεις, χτύπηµα των απεργοσπαστικών 
µηχανισµών. Μαζικό κίνηµα αλληλεγγύης ενάντια στην εργο-
δοτική τροµοκρατία.

• Κατάργηση των τροµονόµων, κάθε αυταρχικού, αντιδηµοκρατικού 

µέτρου που χτυπάει τους εργαζόµενους και τους αγώνες του.
• Να µην περάσουν τα σχέδια για περιορισµό των διαδηλώσεων.
• Ξήλωµα των καµερών, του συνόλου του χαφιέδικου µηχανισµού 
παρακολούθησης των εργαζοµένων στους τόπους δουλειάς.

5. ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
•  Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών µέσα από 

ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστηµα. Όχι στα ιδιωτικά 
πανεπιστήµια µε οποιαδήποτε µορφή. Συµπεριλαµβανοµένου 
και του µηχανισµού που στήνει η ΓΣΕΕ για την παραγωγή 
εκπαιδευόµενων εργατοπατέρων.

•  Αύξηση των δαπανών για την παιδεία. 15% από τον κρατικό 
προϋπολογισµό.

•  ∆ηµόσια – δωρεάν επαγγελµατική εκπαίδευση µετά το λύκειο, 
άµεση κατάργηση των διδάκτρων στα ΙΕΚ. Όχι στην ιδιωτι-
κοποίηση των σχολών του ΟΑΕ∆.

• Κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόµων (αξιολόγηση, δια 
βίου κατάρτιση κ.α).

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
•  Όχι στην ιδιωτικοποίηση ιδρυµάτων που προωθούν την πολι-

τιστική δραστηριότητα. Τα βασικά κέντρα και οι δοµές που 
σχετίζονται µε την τέχνη και τον πολιτισµό να ανήκουν στο λαό 
και να υπηρετούν τις ανάγκες τους. Ανάπτυξη πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων από τα σωµατεία.

•  Καµιά ιδιωτικοποίηση στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις. Αυτές να 
δοθούν για δωρεάν χρήση στους εργαζόµενους και στα λαϊκά 
στρώµατα. Ανάπτυξη του ερασιτεχνικού λαϊκού αθλητισµού 
ενάντια στα εκφυλιστικά φαινόµενα που ανθίζουν στα πλαίσια 
της πολιτικής που αντιµετωπίζει τον αθλητισµό σαν εµπόρευµα. 
Οργάνωση και στήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων από τα σω-
µατεία.

7. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
•  ∆υναµώνουµε την αλληλεγγύη µας στους λαούς. Ισχυροποιούµε 

το µέτωπο κατά του ιµπεριαλισµού, κατά των άδικων- κατα-
στροφικών πολέµων. Καµιά συµµετοχή της χώρας µας στις 
ιµπεριαλιστικές αποστολές 

•  Νοµιµοποίηση των µεταναστών και ίδια δικαιώµατα µε τους 
έλληνες εργαζόµενους Κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιω-
µάτων και δυνατότητα µεταφοράς τους στη χώρα προέλευσης. 
Κατάργηση των αντιδραστικών διατάξεων που χτυπούν 
το δικαίωµα στην υγεία, στην µόρφωση, τα δηµοκρατικά 
δικαιώµατα. Απλοποίηση των διαδικασιών για άδεια διανοµής, 
εργασίας οικογενειακής επανένωσης.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Απευθυνόµαστε σε εκείνους που έχουν αγωνιστεί,
σε εκείνους που αντιστέκονται

και διεκδικούν, σε εκείνους που καταλαβαίνουν ότι το
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

εγγυάται συνεπή αντίσταστη και διεκδίκηση, σε εκείνους που καταδικάζουν
κάθε µορφή συναίνεσης και συµβιβασµού.

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΒΗΜΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δύναµη στο κίνηµα σήµερα
Ελπίδα για το αύριο




