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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 

 
9.12.19 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

 

Το σωματείο μας αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργίας για τις 11.12.19 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ στο νομό Αττικής.  

 

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, βιώνουμε 

καθημερινά την κλιμάκωση της επίθεσης των τραπεζιτών απέναντί μας. Οι τραπεζίτες 

προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους και να διασφαλίσουν σιγή νεκροταφείου μέσα στους 

χώρους δουλειάς έχουν αξιοποιήσει όλες τις μεθόδους. Απολύουν, προχωρούν σε αποσχίσεις, 

επιβάλουν απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης στις τράπεζες, βγάζουν παράνομες τις 

απεργίες των εργαζομένων, στήνουν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Αξιοποιούν τους 

νόμους που απλόχερα τους χάρισαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για να πετύχουν το στόχο 

τους: Προγραμματίζουν χιλιάδες απολύσεις τραπεζοϋπάλληλων μέχρι το τέλος του 2021, 

θέλουν το κλείσιμο κι άλλων καταστημάτων, διευρύνουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις για να 

έχουν εργαζόμενους στις τράπεζες χωρίς συλλογικά δικαιώματα. 

 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙΚΟΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. 

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ. ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΠΙΣΩ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. 

 

Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος στον κλάδο απέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι είμαστε 

αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας! Χαιρετίζουμε τη μεγάλη κινητοποίηση 

των εργαζομένων στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τη συμμετοχή τους στην απεργία της 5/12, που 

απέδειξε ότι παρά τις πιέσεις, την τρομοκρατία και την προσπάθεια από την πλευρά της 

τράπεζας να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό, οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να 

παλέψουν για να ανακληθούν οι απολύσεις των 24 συναδέλφων μας που ανακοίνωσε η 

τράπεζα Πειραιώς και να τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοί μας σε θέσεις εργασίας 

κοντά στον τόπο κατοικίας τους. 

 

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


Χαιρετίζουμε τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στην ALPHABANK στη τρίωρη στάση 

εργασίας που προκήρυξε το σωματείο μας στις 5/12, καθώς και τη μαζική Γενική Συνέλευση 

που πραγματοποίησαν έξω από το κτήριο της Λ. Συγγρού. Χαιρετίζουμε το ψήφισμα της 

Γενικής Συνέλευσης με το οποίο οι εργαζόμενοι έκαναν ξεκάθαρο ότι δεν δέχονται καμία 

απόσχιση-καμία απόλυση. 

 

Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή των δανειζομένων συναδέλφων της ΕΤΕ στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις της περασμένης βδομάδας, για να ανακληθούν οι 50 απολύσεις που έκανε η 

ΕΤΕ σε συναδέλφους από τρίτες εταιρείες. 

 

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ 

 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΡΑ 13.00 ΕΞΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΣΧΙΣΗ-ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ. ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΤΕ 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Το ΔΣ 


