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24ωρη Γενική Απεργία 

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Σε αυτή την Απεργία πρέπει να απεργήσουμε όλες και όλοι! 

Η υποβολή εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών των αναμορφωμένων 

σχεδίων αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης (restructuring plans), που υποχρεωτικά 

συνοδεύουν και την παρούσα ανακεφαλαιοποίηση, εντείνει για ακόμη μια φορά 

την αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους στον κλάδο μας. 

Η νέα ανακεφαλαιοποίηση δεν πρέπει να γίνει αφορμή για περαιτέρω 

συρρίκνωση της Εθνικής Τράπεζας και του δικτύου της, ούτε για επιπλέον 

μείωση θέσεων εργασίας, καθώς ήδη παρουσιάζονται σοβαρότατες 

ελλείψεις προσωπικού σε καταστήματα και υπηρεσίες. 

Αντιδρούμε σε σχεδιασμούς που θίγουν άμεσα την απασχόληση, τα 

εργασιακά δικαιώματα και τις αμοιβές μας και αυξάνουν την εργασιακή 

πίεση και την απάνθρωπη εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς. 

Οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη και έφεραν θετικά αποτελέσματα σε κάθε 

δύσκολη στιγμή της Εθνικής Τράπεζας. Αποτελούν το συγκριτικό της 

πλεονέκτημα! Μετά από 6 χρόνια εφαρμογής αποτυχημένων υφεσιακών 

πολιτικών, εσωτερικής υποτίμησης και γιγάντωσης της ανεργίας, επιτέλους ας 

γίνει αντιληπτό ότι είναι απαράδεκτο, αντικοινωνικό και εν τέλει πλήρως 

αναποτελεσματικό να αντιμετωπίζεται ο παράγοντας «εργασία» ως λειτουργικό 

κόστος. 

Απαιτούμε: 

 Σεβασμό στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στους 

Κανονισμούς, χωρίς εκβιασμούς από την πλευρά των εργοδοτών. 



 Ισότητα στις εργασιακές σχέσεις για όλους τους εργαζόμενους 

στην Εθνική Τράπεζα. Απορρίπτουμε το φαινόμενο των εργαζόμενων 

πολλών διαφορετικών ταχυτήτων. 

 Ενίσχυση του Δικτύου Καταστημάτων με προσωπικό. 

 Τήρηση του ωραρίου και πληρωμή των υπερωριών. 

 Άμεση επίλυση της εμπλοκής που έχει προκύψει στο Λογαριασμό 

Αποκατάστασης Τέκνων. Ασφάλιση σε αυτόν όλων των εργαζόμενων 

στην Εθνική Τράπεζα. 

 Να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμείς προαγωγές, τοποθετήσεις και 

μετατάξεις. 

 Να στηριχθούν τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Με το 3ο μνημόνιο καταργούν το αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης και τις βασικές αρχές σύστασης και λειτουργίας του συστήματος 

κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι δραματικές παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό 

αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης, μειώνουν ξανά τις συντάξεις, αυξάνουν τις 

εισφορές, διαλύουν την επικούρηση, διευρύνουν τις ανισότητες. 

Απεργούμε και αγωνιζόμαστε για να μη διαλυθεί η Κοινωνική 

Ασφάλιση, για να μη γίνουν οι συντάξεις μας μικρά επιδόματα. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Εν μέσω ύφεσης και capital controls, τροποποιούν τον Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας και επιταχύνουν τις διαδικασίες για άμεσες κατασχέσεις, εξετάζοντας 

την άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας. Την ίδια στιγμή αυξάνει ο ρυθμός 

των δανείων σε καθυστέρηση. 

Απεργούμε και αγωνιζόμαστε για ουσιαστικές ρυθμίσεις στα δάνεια μας  

και για αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η Κυβέρνηση στοχοποιεί τα εισοδήματα του κλάδου μας. Μέσω της 

εξοντωτικής φορολόγησης αναδιανέμει τα εισοδήματα προς τα κάτω, 

ισοπεδώνοντας την αγοραστική μας δύναμη και ανακυκλώνοντας την ύφεση. 



Απεργούμε και αγωνιζόμαστε για δίκαιο φορολογικό σύστημα. 

Απαιτούμε ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων από τα 

άδικα και υπέρμετρα βάρη της φορολογικής επιδρομής. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Έπειτα από έξι χρόνια εφαρμογής της πολιτικής της εσωτερικής 

υποτίμησης, έπειτα από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης και συρρίκνωσης 

εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, οι εργαζόμενοι και οι 

συνταξιούχοι καλούμαστε να πληρώσουμε τα νέα βάρβαρα, σκληρά και 

αντιλαϊκά μέτρα του 3ου μνημονίου δημοσιονομικής προσαρμογής, που 

ισοπεδώνουν και καταργούν ότι έχει απομείνει «όρθιο». 

Μόνο η δυναμική μας συμμετοχή και παρουσία στην Απεργία 

μπορεί να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στη χώρα και στους 

πολίτες. 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ! 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11 ΠΜ 

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 

 

          Συναδελφικά 

Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 

 

    


