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ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΧΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ 
 

Συνάδελφοι,  

Την ίδια ώρα που συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πανηγυρίζει  για τη «νέα εποχή» που τάχα 

έρχεται μετά το «τέλος των μνημονίων», οι εργοδότες στον κλάδο των τραπεζών έχουν πλέον 

πρόσφορο έδαφος να διευρύνουν την επίθεσή τους σε βάρος των εργαζομένων. Έδαφος που 

τους έστρωσε φαρδιά πλατιά η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παίρνοντας τη σκυτάλη 

από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. 

 

Τα ψέματα δίνουν και παίρνουν. Για άλλη μια φορά τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν με 

κάθε τρόπο να σπείρουν αυταπάτες στους εργαζομένους του κλάδου μας.  

 

 Χρησιμοποίησαν το επιχείρημα της επαναφοράς των κλαδικών συμβάσεων και την 

επέκτασή τους στο σύνολο των Τραπεζοϋπαλλήλων, αποκρύπτοντας όμως το γεγονός 

ότι η σημερινή Κυβέρνηση έχει νομοθετήσει για τη διατήρηση και επέκταση των 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης στον κλάδο. 

 Μίλησαν τάχα για «γενναίες αυξήσεις», αποκρύπτοντας όλες τις απώλειες που έχουν 

υποστεί οι εργαζόμενοι του κλάδου σε μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα όλα αυτά τα χρόνια. 
 

Συνάδελφοι, 

Οι εργοδότες μας σταθερά εκμεταλλεύονται τα «δώρα» της κυβέρνησης προκειμένου να 

αυξήσουν τα κέρδη τους. Προχωρούν σε εθελούσιες «απολύσεις», απόσχιση κλάδων, 

παζαρέματα ενοικιαζόμενων συναδέλφων μας σε διάφορες εταιρείες του κλάδου, 

εντατικοποίηση της εργασίας, καταπάτηση του ωραρίου, απλήρωτες υπερωρίες, στοχοποίηση 

συναδέλφων μας ΑμεΑ κ.α.  
 

Καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχουμε στα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης. Μετά την «έξοδο 

της χώρας από τα μνημόνια» η Κυβέρνηση δεν θα επαναφέρει τα δικαιώματά μας. Αντίθετα 

στόχος της είναι η διατήρηση των απωλειών μας στο βωμό των ματωμένων πλεονασμάτων 

μέχρι το 2060. Τη στιγμή που η κυβέρνηση φέρνει σε πέρας ότι της διατάξει η ΕΕ και το ΝΑΤΟ 

προκειμένου να διαμορφώσει το μέτωπο που θα ικανοποιεί τις πολεμικές ορέξεις του ντόπιου 

και  ξένου κεφαλαίου η ζωή μας κρέμεται στο έλεος των «ακραίων καιρικών φαινομένων» εν 

έτη 2018! Κι αυτό διότι η Κυβέρνηση επέλεξε να συνεχίσει τη ψήφιση αντιλαϊκών μέτρων και 

όχι να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ελλείψεις σε ζητήματα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής 

προστασίας που κληρονόμησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.  

http://www.kladiko.blogspot.com/
mailto:kladikos@gmail.com


 

Συνάδελφοι, 

Σε μία περίοδο που ο ρυθμός των πολιτικών και εργασιακών εξελίξεων στη ζωή μας είναι 

ραγδαίος το Κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού δήλωσε το αγωνιστικό παρών διεκδικητικά 

και οργανωμένα με : 
 

 συσπείρωση εργαζομένων της PDS SERVICES που πουλήθηκε από την τράπεζα 

Πειραιώς στην εταιρεία ICAP. 

 Κινητοποιήσεις στη MELLON με αφορμή απολύσεις εργαζομένων. 

 Κινητοποιήσεις στη FIRST DATA για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης. 

 Αγωνιστικές δράσεις στο πλευρό των συναδέλφων μας ΑμεΑ που έχουν μπει στον 

στόχο των Τραπεζών. 

 Δράσεις ενάντια στην καταπάτηση του ωραρίου,στις απλήρωτες υπερωρίες,στην 

εργασία το Σαββατοκύριακο(ALPHABANK). 

 Έμπρακτη αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας . 
 

Εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι ανακτήσεις χαμένων απωλειών,  η 

υπογραφή των Συλλογικών συμβάσεων, η διαπραγμάτευση και η διεκδίκησή τους είναι 

υπόθεση σκληρής σύγκρουσης με τον εργοδότη. Δεν χαρίζεται από καμία Κυβέρνηση, 

αντίθετα κατακτιέται με πολύπλευρους ταξικούς αγώνες. 

 
 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ 

 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΜΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 10% ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

«ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΩΝ» ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 7ΜΜ 

ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 
 


