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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

Η διοίκηση της PDS για ακόμη μια φορά δείχνει την αδιαλλαξία της και δεν 

φέρνει την «πολυπόθητη» αντιπρόταση που δεσμεύτηκε να φέρει μετά από 7 

μήνες διαπραγματεύσεων. Η δικαιολογία που προβάλλουν είναι ότι το κλαδικό 

σωματείο δεν έχει πρόθεση να συνεργαστεί, επειδή δεν δεχόμαστε οι 

εργαζόμενοι να είναι χωρισμένοι σε PDS και Mellon, να αμείβονται με 

ψίχουλα, και θεωρούμε απαράδεκτο να συζητάμε για 5 λεπτά διάλειμμα και 

κατάργηση τεσσάρων βαρδιών - και αυτές υπό συνθήκες. Μας κοροϊδεύουν! 

 

 
 

 

Είναι φανερό ότι δεν τους άρεσε καθόλου η απόφασή μας - που τη λάβαμε 

μέσα από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων - να πραγματοποιήσουμε 

στάση εργασίας την ώρα της συνάντησης για να υποστηρίξουμε τα αιτήματά 

μας. Γι’ αυτό και επέλεξαν να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση και να 
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ρίξουν τις ευθύνες για αυτό στο σωματείο και τους 

εργαζόμενους. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε αδιάλλακτοι την 

ώρα που δεν έχουν έρθει ούτε μια φορά με μια σοβαρή αντιπρόταση που να 

μας αφορά όλους και να απαντά στα δίκαια αιτήματα μας. 

 

Ξέρουμε πως στην πραγματικότητα τρενάρουν τη διαδικασία τη στιγμή που 

περιμένουν να δεχτούμε ότι τόσο καιρό δεν είχαν καταλάβει καν τι εννοούμε 

με τον όρο βασικός μισθός(!). Δεν υποχωρούμε! Έχουμε πάρει την 

απόφαση να προχωρήσουμε με νέα 24ωρη απεργία την Πέμπτη 18 

Ιούλη αφού δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση, και θα την 

υλοποιήσουμε! Καλούμε την διοίκηση της PDS να το ξανασκεφτεί και την 

μέρα της απεργίας να είναι έτοιμη να συναντήσει το Σωματείο μας και να 

απαντήσει ουσιαστικά στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων! 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

 

Η διοίκηση της PDS έχει πάρει όλα τα μέτρα της ενόψει της απεργίας, 

στήνοντας σταθμούς εργασίας σε άλλα κτίρια όπου θα προσπαθήσει να 

στείλει εργαζόμενους για να πάρουν κλήσεις. Έχουμε τη δύναμη να 

ακυρώσουμε τα σχέδιά τους στην πράξη, να μην βρίσκουν άτομα να 

στελεχώσουν τις θέσεις αυτές! 
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ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! 

 

Διεκδικούμε την υπογραφή επιχειτησιακής ΣΣΕ που: 

 

 Να καλύπτει ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στην PDS. 

 Να εξασφαλίζει αυξήσεις που θα βελτιώνουν τις ζωές τις δικές μας και 

των οικογενειών μας.  

 Να κατοχυρώνει για  ΟΛΟΥΣ την αύξηση του διαλείμματος στα 45 

λεπτά.  

 Να προστατεύει τη μητρότητα παρέχοντας ειδικό ωράριο στις μητέρες. 
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