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- Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του εργάσιμου
χρόνου, για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
(κλαδικής και επιχειρησιακών)
για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του κλάδου
, για
κατάργηση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων
, της νοικιασμένης εργασίας.
- Δυναμώνουμε τον αγώνα των εργαζομένων στη First data για την υπογραφή
επιχειρησιακής ΣΣΕ
.
- Δίνουμε συνέχεια στις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν το τελευταίο διάστημα από
το σωματείο μας και τα υπόλοιπα ταξικά σωματεία που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ
ενάντια στα μέτρα που έφερε η Κυβέρνηση όπως το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος
και η επέκταση των πλειστηριασμών.
- Κλιμακώνουμε τον αγώνα ενάντια στην απλήρωτη εργασία, τις αδήλωτες
υπερωρίες, την εντατικοποίηση της εργασίας
.
- Οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στις απολύσεις με οποιαδήποτε μορφή, τις
«εθελούσιες», την «απόσχιση κλάδου», την «λήξη της σύμβασης».
- Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους
επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και τις πολεμικές
επεμβάσεις.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Από κοινού Κυβέρνηση με τα άλλα αστικά κόμματα , τον ΣΕΒ και τους τραπεζίτες, τις
ηγεσίες σε ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ καθημερινά "πιπιλάνε την καραμέλα" της «δίκαιης ανάπτυξης»,
επιδιώκοντας να πείσουν τους εργαζόμενους να κάνουν κι άλλες θυσίες για να ανακάμψουν
η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξή τους τσακίζει τις ζωές μας

Τα λόγια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη «μεταμνημονιακή εποχή» "σκοντάφτουν"
πάνω στις διαβουλεύσεις για τα 88 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης που
ξεκινά αυτές τις μέρες και που μεταξύ άλλων προβλέπουν νέες περικοπές στα προνοιακά
επιδόματα, χειροτέρευση των όρων για τους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών και
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συμπεριλαμβάνουν κι όλα τα προηγούμενα μέτρα που έχουν ψηφιστεί. Την ίδια στιγμή
βρίσκεται προ των πυλών η εφαρμογή ήδη ψηφισμένων μέτρων όπως το νέο χτύπημα στις
συντάξεις, η μείωση του αφορολόγητου ορίου, η αύξηση των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ, η
κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά κ.α.

Η επιστροφή στη κανονικότητα, όπως λένε, σημαίνει ενίσχυση του κεφαλαίου και των
επιχειρηματικών ομίλων
, νέα
προνόμια για προσέλκυση επενδύσεων με διατήρηση των μισθών πείνας και των
διαλυμένων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Δεν σημαίνει ανάκτηση των
απωλειών, επαναφορά μισθών και Συμβάσεων, κατάργηση των αντεργατικών νόμων.

Για τους τραπεζοϋπαλλήλους και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον κλάδο μας η
επιστροφή στη κανονικότητα σημαίνει συνέχιση της επίθεσης που δεχόμαστε καθημερινά.
Με την «κανονικότητά» τους δεν θα σταματήσουν οι αδήλωτες και απλήρωτες υπερωρίες
και τα Σάββατα στις τράπεζες, η εντατικοποίηση της εργασίας που αυξάνεται από τη
συνεχή μείωση των εργαζομένων κυρίως με "εθελούσιες" απολύσεις. Στόχος των
τραπεζιτών είναι να "φύγουν" 4000 τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι φυσικά δεν θα
αντικατασταθούν από νέες προσλήψεις. Στην καλύτερη περίπτωση, στη θέση τους θα
προσληφθούν κάποιοι λίγοι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι των 500 ευρώ. Σε αυτή την
προσπάθεια εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα εθελούσιας που τρέχει «κρυφά» στην Εθνική
και που ετοιμάζει η ΑLPHABANK για το επόμενο διάστημα.

Δεν θα σταματήσουν οι απολύσεις, οι συμβάσεις ενός μήνα, τα ωράρια – λάστιχο, οι διπλές
γραμμές, η εντατικοποίηση και οι αξιολογήσεις, η εργοδοτική ασυδοσία σε βασικά
δικαιώματα όπως τα διαλείμματα και οι άδειες στα τηλεφωνικά κέντρα και στις υπόλοιπες
εταιρείες του κλάδου μας.

Μόνο ο οργανωμένος αγώνας μπορεί να τα επιβάλλει όλα αυτά

σε κράτος και εργοδοσία

Η σημερινή κατάσταση δεν αλλάζει σκύβοντας το κεφάλι και με ευχές για να έρθουν
καλύτερες μέρες. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από καμιά Κυβέρνηση και
από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.
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Οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στη ΓΣΣΕ βρίσκονται απέναντι από τα δικαιώματα και τις
ανάγκες των εργαζομένων. Καλούν τους εργαζόμενους να απεργήσουν στις 30 Μάη με
αίτημα "την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας". Μόλις πρόσφατα
συμφώνησαν στα μουλωχτά με τις εργοδοτικές ενώσεις τη συνέχιση του κατώτατου μισθού
στα 586 ευρώ μεικτά και ακόμα λιγότερο για τους πιο νέους.

Οι ίδιες δυνάμεις στην ΟΤΟΕ πριν λίγες μέρες συμφώνησαν στη δημιουργία ιδιωτικού επαγγελματικού ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές των εργαζομένων με
στόχο το ξήλωμα όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει για τους τραπεζοϋπάλληλους στη
Κοινωνική Ασφάλιση. Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτές οι δυνάμεις υλοποιούν απαιτήσεις
των τραπεζιτών, της Κυβέρνησης και της ΕΕ, κόντρα στα συμφέροντα των εργαζομένων.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, είναι ανάγκη ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι, πιο
αποφασιστικά
να
δυναμώσουμε τον αγώνα μας
, να οργανωθούμε και να συσπειρωθούμε στο
Κλαδικό
μας
Σωματείο
, να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.

Στις 30 Μάη όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ με το μπλοκ του
κλαδικού σωματείου Χρηματοπιστωτικού. Στέλνουμε μήνυμα αντεπίθεσης, οργάνωσης
και συλλογικής διεκδίκησης. Βάζουμε στο επίκεντρο τις ανάγκες μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

3/3

