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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το Κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού στηρίζει και συμμετέχει την Τρίτη 28/4 στη ΜΕΡΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ που διοργανώνουν συνδικάτα - Ομοσπονδίες και Εργατικά 
Κέντρα από όλη την χώρα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και του λαού . 
 

Λίγες μέρες πριν τον απεργιακό εορτασμό της Πρωτομαγιάς σας καλούμε να συμμετάσχετε 
στις δράσεις του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού, να συζητήσουμε και να οργανώσουμε 
την δική μας απάντηση κόντρα σε όλους όσους θέλουν κλειστά στόματα στους χώρους δουλειάς . 
 

Να απαιτήσουμε να μην πληρώσουμε ξανά την κρίση τους ! 
Να γυρίσουν πίσω στη δουλειά τους όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή . 
Να παρθούν πίσω οι απολύσεις ! 
Να παρθούν πίσω οι αντεργατικές ρυθμίσεις των ΠΝΠ . 

 
Το Κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού θα βρεθεί την Τρίτη 28/4 ενδεικτικά στους 

παρακάτω χώρους 
 

 Στην Εθνική Τράπεζα στις κεντροποιημένες υπηρεσίες στη Λ.Θησέως 330 

 Σε καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς 

 Στην ALPHA BANK στις κεντροποιημένες υπηρεσίες στη Λ.Αθηνών 

 Στη συγκέντρωση των εργαζομένων στη MELLON στις 8πμ και στη συζήτηση που θα 
διοργανώσει το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων της MELLON στις 12 το 
μεσημέρι . 

 Στη στάση εργασίας που καλεί το επιχειρησιακό σωματείο της FIRST DATA και στη στάση 
εργασίας των εργαζομένων που εργάζονται με τηλεργασία. 

 
Συνάδελφοι για μια ακόμη φορά Κυβέρνηση και εργοδότες θα προσπαθήσουν να στείλουν τον 

λογαριασμό και αυτής της κρίσης στους εργαζόμενους. Σε μια περίοδο που είδαμε να γίνονται 
απολύσεις εν μέσω πανδημίας (πχ  MELLON ), που χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο μας είδαν να 
γίνεται λάστιχο η ζωή τους είτε με την τηλεργασία είτε με την εντατικοποίηση και το ξεχείλωμα του 
ωραρίου εργασίας ας στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα πως δε θα δεχτούμε ξανά να πληρώσουμε την 
κρίση τους. Να απαιτήσουμε να ακυρωθούν όλα τα αντεργατικά μέτρα που πάρθηκαν όλη αυτή 
την περίοδο με το πρόσχημα του κορονοιου και που σκοπό έχουν να επιβάλλουν συνθήκες 
κόλασης στους χώρους δουλειάς και να εξασφαλίσουν με αυτόν τον τρόπο τα κέρδη των 
Τραπεζιτών και των εργοδοτών του κλάδου το επόμενο διάστημα. 
 

Συνάδελφοι τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά με τον τρόπο που αξίζει στους νεκρούς 
ήρωες της τάξης μας. Συνεχίζοντας τον αγώνα που έχει επίκεντρο τις δικές μας σύγχρονες 
ανάγκες και όχι τα κέρδη των εργοδοτών! Βαδίζοντας στο μόνο δρόμο που μπορούν να 
ξημερώσουν καλύτερες μέρες για εμάς και τις οικογένειες μας , στο δρόμο του ΑΓΩΝΑ .  
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