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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
Κόντρα στο νέο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ που έρχεται να συμπληρώσει την 

αντεργατική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι ένα δρόμο έχουμε: την 
οργανωμένη απάντησή μας για να ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ που προβλέπει το 
πολυνομοσχέδιο που έφερε για διαβούλευση η ΝΔ. Ένα πολυνομοσχέδιο που από τη μια πλευρά 
δίνει «γη και ύδωρ» στους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη χώρα, 
ενώ ταυτόχρονα σαρώνει όσα εργασιακά δικαιώματα μας έχουν απομείνει. Αυτή είναι η «ανάπτυξη 
για όλους» που οραματίζεται η κυβέρνηση της ΝΔ, ίδια με τη «δίκαιη ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ, που 
στηρίζει τους τραπεζίτες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά την ίδια ώρα αφήνει τους 
εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, αυξάνει την ανασφάλεια και την ανεργία, τις ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις και επιβάλει τη σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς. 

 
Στο στόχαστρό τους βρίσκονται τα ίδια τα σωματεία και η δράση τους. Γι αυτό στο 

πολυνομοσχέδιο- σκούπα προβλέπουν τις διαδικασίες ηλεκτρονικού φακελώματος των 
συνδικάτων, το χτύπημα των ζωντανών γενικών συνελεύσεων των εργαζομένων, ακόμη και την 
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την κήρυξη απεργίας. Και αφήνουν στον υπουργό εργασίας το 
δικαίωμα να νομοθετεί τις λεπτομέρειες, για να βάλει ταφόπλακα στη ζωή και τη δράση των 
σωματείων! 

 
Το σωματείο μας καλεί όλα τα επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών να πάρουν 

απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση στις 24 Σεπτέμβρη με την πρόβλεψη να 
μετατοπίσουν την 24ωρη απεργία σε περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει νωρίτερα 
προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη βουλή. 

 
Ιδιαίτερα στον κλάδο μας η αντεργατική επίθεση χτυπά το σύνολο των εργαζομένων με 

απολύσεις δανειζομένων συναδέλφων (βλ ΕΤΕ), ένταση των εργοδοτικών πιέσεων για συμμετοχή 
στις «εθελούσιες» ή στις αποσχίσεις (βλ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA), κλείσιμο καταστημάτων, μείωση 
προσωπικού και εργασιακών δικαιωμάτων, ραγδαία αύξηση των πλειστηριασμών και κατασχέσεων 
μιας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει φροντίσει να πετάξει απ έξω χιλιάδες νοικοκυριά που είχαν 
μπει στις ρυθμίσεις προστασίας της α κατοικίας.  

 
Μπροστά σε τέτοιες εξελίξεις δεν μπορούμε να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα! Οργανώνουμε 
συσκέψεις και συγκεντρώσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, Γενικές συνελεύσεις μέσα στα 
καταστήματα των τραπεζών, στις Διευθύνσεις, στις εταιρείες του κλάδου μας.  
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