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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 
 

Η απεργία στις 28/11 αποτελεί συνέχεια όλων των προηγούμενων αγωνιστικών απαντήσεων των 
εργαζομένων του κλάδου μας απέναντι στη συντονισμένη επίθεση κυβέρνησης-τραπεζιτών. Την ώρα που στο 
χώρο των τραπεζών ανοίγεται συζήτηση για «εθελοντικές» άδειες άνευ αποδοχών και για περαιτέρω μείωση του 
προσωπικού,με την εντατικοποίηση της εργασίας να σπάει κάθε ρεκόρ,με το καθεστώς της ενοικιαζόμενης 
εργασίας στις εισπρακτικές και τα δικηγορικά γραφεία αλλά και σε μεγάλο μέρος των τραπεζών να κυριαρχούν το 
Κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού σας καλεί σε απεργιακό ξεσηκωμό με ένα σύνθημα : 

 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Απέναντι σε αυτούς που μιλούν για την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,την 
ανάγκη κοινής προσπάθειας εργοδοτών και εργαζομένων εμείς προτάσσουμε τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. 
Πλέον ξέρουμε ποιούς εξυπηρετούν όλοι αυτοί (ΓΣΕΕ-ΕΚΑ)  που έκαναν ότι μπορούσαν για να μη γίνει η απεργία 
αυτή. Αυτοί που πριν λίγες εβδομάδες έλεγαν ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν λόγο για να απεργήσουν και στη 
συνέχεια κάτω από την πίεση δεκάδων σωματείων,Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών που συσπειρώνονται 
στο ΠΑΜΕ αναγκάστηκαν και πήραν απόφαση για απεργία έστω και για τις 28/11. Η απάντηση μας απέναντι σε 
όλους αυτούς θα είναι η επιτυχία της απεργίας. Μια απεργία που θα έχει σαν αιτήματα και διεκδικήσεις τις 
ανάγκες των εργαζομένων και όχι τα κέρδη των εργοδοτών. Στις 28/11 κάνουμε δική μας υπόθεση την οργάνωση 
της απεργίας μέσα από συζητήσεις στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι τελικά που φοβούνται εργοδότες και 
κυβέρνηση , για αυτό προσπαθούν είτε να ποινικοποιήσουν τη συνδικαλιστική δράση (όπως έγινε πρόσφατα σε 
δικηγορικό γραφείο) είτε μέσω του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού να απαξιώσουν και να 
υπονομεύσουν την απεργιακή μάχη. 
 

Ειδικά αυτή την περίοδο που 
 
 στις τράπεζες λήγει η κλαδική συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ και που ανοίγει συζήτηση για το τι θα πρέπει 

να διεκδικήσουν οι τραπεζοϋπάλληλοι 
 στη FIRST DATA οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης 
 στη P.D.Solutions  οι εργαζόμενοι συζητούν την ανάγκη υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης για πρώτη 

φορά στο χώρο τους 
 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
 
 

 την υπογραφή κλαδικής Σ.Σ.Ε για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στις τράπεζες και 
τις θυγατρικές τους. Κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας στις τράπεζες 

 αύξηση του βασικού μισθού κατά 10% 
 μείωση του ωραρίου (7ωρο- 5ήμερο- 35ωρο) 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10:30πμ 
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