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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την Τρίτη 20 Μάρτη και ώρα 6.30μμ στην Ομόνοια οι εργαζόμενοι στο 
Χρηματοπιστωτικό δίνουμε αποφασιστικό, αγωνιστικό, μαζικό παρόν. 

 
Οργανώνουμε τον αγώνα των εργαζομένων στις τράπεζες για ΕΝΙΑΙΑ κλαδική ΣΣΕ με αυξήσεις, για 
μείωση του εργάσιμου χρόνου και ένταξη στους Κανονισμούς των τραπεζών ΟΛΩΝ των εργαζομένων 
που δουλεύουν σε αυτές.  

Δυναμώνουμε τον αγώνα των εργαζομένων στις εισπρακτικές εταιρείες για κλαδική ΣΣΕ. ΚΑΝΕΝΑΣ 
εργαζόμενος κάτω από 751€. 

 
Συνάδελφοι,  συναδέλφισσες 

 
Το σωματείο μας στην ετήσια Απολογιστική του Γενική Συνέλευση της 13/3/18 πήρε σημαντικές 
αποφάσεις για την οργάνωση της μάχης για τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας: 
 

- Στη First data, δυναμώνουμε τον αγώνα του επιχειρησιακού σωματείου που προχωρά σε Γενική 
Συνέλευση με 2ωρη στάση εργασίας στις 23/3, με αίτημα την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ και 
συγκεκριμένο σχέδιο σύμβασης. 
 

- Στις εισπρακτικές εταιρείες, μαζί με το σωματείο της MELLON, προχωράμε στις 27/3 σε συγκέντρωση 
στον ΕΣΕΔΑ (εργοδοτική ένωση των εισπρακτικών), όπου θα καταθέσουμε σχέδιο κλαδικής ΣΣΕ για 
τους συναδέλφους που δουλεύουν σε αυτές. 
 

- Στις τράπεζες, οργανώνουμε Γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και συσκέψεις μέσα στους 
χώρους δουλειάς, με στόχο οι συνάδελφοι στις τράπεζες, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, να πουν 
γνώμη, να συναποφασίσουν, να οργανώσουν το πλαίσιο και τις μορφές του αγώνα που θα δώσουμε 
για ενιαία κλαδική ΣΣΕ με αύξηση 10% από την τελευταία ΣΣΕ που υπέγραψε η ΟΤΟΕ, για 
μείωση του ωραρίου (7ωρο- 5ήμερο), ως απάντηση στο ιδεολόγημα του αντιπάλου (τραπεζιτών και 
εργοδοτικού- κυβερνητικού συνδικαλισμού) ότι η ψηφιοποίηση της εργασίας αναπόφευκτα θα φέρει 
μείωση των θέσεων εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων. 

 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

 
Τα επίσημα στοιχεία στον κλάδο μας είναι αποκαλυπτικά. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας ολοένα 

και αυξάνουν και καλύπτουν πλέον σχεδόν το 1/3 των εργαζομένων του κλάδου, γεγονός που 
αποτυπώνεται στους μισθούς, που έχουν φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ολοένα και περισσότεροι 
εργαζόμενοι δουλεύουν με συμβάσεις ενοικίασης, με μερική απασχόληση και με μισθούς των 586€. 

 
Η κατάσταση στον κλάδο είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική για το μέλλον που σχεδιάζουν: 

Απολύσεις στις τράπεζες, εθελούσιες, αποσχίσεις κλάδων και εργοδοτική τρομοκρατία προκειμένου 
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οι συνάδελφοι να εξωθηθούν σε εθελούσια απόλυση. Η εντατικοποίηση της εργασίας μεταφράζεται 
σε χιλιάδες απλήρωτες εργατοώρες, την ίδια στιγμή που η ΕΕΤ έχει καταστήσει σαφές ότι σε δύο 
χρόνια ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων θα μειωθεί κατά 4 περίπου χιλιάδες. 

 
Δεν θα αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια των μεγαλοτραπεζιτών! 

 
Ο αγώνας και η σκληρή σύγκρουση με τους τραπεζίτες και το κράτος τους, για την υπογραφή 

Συλλογικών Συμβάσεων σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες θα βελτιώνουν τη θέση των 
εργαζομένων, θα ανακτούν απώλειες και θα ανοίγουν το δρόμο για ουσιαστικές κατακτήσεις, πρέπει 
να αποτελέσει σήμερα κεντρικό ζήτημα για τους εργαζόμενους.  
 

Η πάλη αυτή δεν ξεκινά από το μηδέν. Το σωματείο μας συσπειρώνεται στις 536 
συνδικαλιστικές οργανώσεις που κατέθεσαν πρόταση νόμου για τις συλλογικές συμβάσεις στη 
Βουλή, την οποία η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει συζητήσει. 
 

Η κυβέρνηση μαζί με τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες (ΓΣΕΕ-ΟΤΟΕ 
κλπ) που όλα αυτά τα χρόνια είναι συνένοχες στις αντεργατικές επιλογές και υπηρετούν με χέρια και 
με πόδια τα συμφέροντα της εργοδοσίας, βρίσκονται όλοι μαζί στην αγκαλιά των συμφερόντων των 
επιχειρηματικών ομίλων. 

 
Αγώνας για τους μισθούς μας, τα δικαιώματα μας! 

Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751€! 
 
Αγωνιζόμαστε για: 

 Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.  

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 751 
ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους 
κατώτατους μισθούς.  

 Να καταργηθεί με νόμο το αίσχος των άθλιων μισθών πείνας, των 586 και 511 ευρώ και 
κανένας εργαζόμενος να μη βρίσκεται κάτω από τα 751 ευρώ. 

 Ενιαία κλαδική ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους στις τράπεζες, με αυξήσεις 10% στους 
μισθούς και μείωση ωραρίου (7ωρο- 5ήμερο). 

 Κλαδική ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στις εισπρακτικές εταιρείες 

 Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις Συλλογικές 
Συμβάσεις. Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας. Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα 
χρονικό περιορισμό. 

 Kανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική - 
λαϊκή οικογένεια. 

 

Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ,  
 Τρίτη 20 Μάρτη, 6.30μμ στην Ομόνοια 

 
Η προσυγκέντρωση του σωματείου μας 6.00μμ στην Κάνιγγος.  

 
ΜΑΡΤΗΣ 2018 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 


