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Συνάδελφοι εργαζόμενοι στις τράπεζες και στις εταιρείες του κλάδου,

Το ΔΣ του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού, οι σωματειακές μας
επιτροπές,ÂÂ οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στις Τράπεζες,ÂÂ τα επιχειρησιακά
σωματεία στη Μέλλον και στηνÂÂ FirstÂÂÂ Data , είμαστε καθημερινά στο πλευρό
όλων των εργαζομένων του κλάδου, με υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας.
Διατηρούμε την επικοινωνία με κάθε πρόσφορο μέσο ακόμα και με φυσική παρουσία όπου
υπάρχει δυνατότητα,
για να μη
μείνει κανείς εργαζόμενος μόνος του και απροστάτευτος
σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιουργεί η εξάπλωση του Κορωνοϊού και
μπροστά στην κυβερνητική και εργοδοτική αυθαιρεσία που εξελίσσεται σε μια σειρά χώρους
δουλειάς και στις ζωές μας συνολικά, αξιοποιώντας την πανδημία.

Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τα έκτακτα μέτρα της Κυβέρνησης είναι
ανεπαρκή όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και του λαού
. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να κλείνει τα αυτιά της στις κραυγές αγωνίας των υγειονομικών
που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα
υγείας, ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, σε κρεβάτια ΜΕΘ που παραμένουν κλειστά
κα.

Την ίδια στιγμή παίρνει μέτρα για τις μεγάλες επιχειρήσεις με αναστολή καταβολής
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τους δίνει την δυνατότητα να συνεχίζουν τις
απολύσεις (μόνο το πρώτο 15μερο του Μαρτίου έγιναν 115 χιλ απολύσεις),ÂÂÂ να
αναστείλουν συμβάσεις, να μην καταβάλλουν το δώρο Πάσχα, να «ξεχαρβαλώνουν» τα
ωράρια είτε μέσω της ανεξέλεγκτης τηλεργασίας, είτε με τις ατέλειωτες υπερωρίες, είτε
με την δουλειά την Κυριακή όπως γίνεται στα σούπερ μάρκετ και χωρίς να δηλώνουν
βάρδιες και ωράρια στο σύστημα Εργάνη.

Όμως η Κυβέρνηση δεν μένει εκεί. Παίρνει μέτρα και για το μέλλον. Μόνο έτσι μπορούμε
να χαρακτηρίσουμε την διάταξη που πέρασε μέσα από την τελευταία ΠΝΠ για
κατάργηση της αναστολής της πολιτικής επιστράτευσης και επίταξης των
απεργιών, χτυπώντας ξεκάθαρα συνδικαλιστικά δικαιώματα και δημοκρατικές
ελευθερίες
. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να μιλάνε για απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 10
ατόμων «στοχεύοντας» και τα σωματεία και τους αγώνες τους και για πλήρη απαγόρευση
των μετακινήσεων και την ίδια στιγμή να υπάρχουν επιχειρήσεις που δεκάδες εργαζόμενοι
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δουλεύουν ο ένας δίπλα στον άλλον, να υπάρχει ακόμα συνωστισμός στα μέσα μεταφοράς,
στα νοσοκομεία και αλλού εξαιτίας των δικών τους πολιτικών.

Οι καταγγελίες που φτάνουν καθημερινά στα σωματεία μας είναι πολλές.

Μέσα αλλά κυρίως και έξω από πολλά καταστήματα Τραπεζών υπάρχει μεγάλος
συνωστισμός, πρόβλημα που τις επόμενες ημέρες λόγω των συντάξεων θα γιγαντωθεί.Â
Απαιτούμε άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων
.

Σε ορισμένες εταιρείες του κλάδου, τα μέσα ατομικής προστασίας δίνονται με το
σταγονόμετρο (αντισηπτικά, γάντια, μάσκα) και στις περισσότερες περιπτώσεις οι
εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους τα ίδια μέσα για την εργασία τους (ακουστικό,
πληκτρολόγιο κ.α) ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για στοιβαγμένους εργαζόμενους σε
επιχειρήσεις.Â ΑπαιτούμεÂ άμεσα μέτρα αποσυμφόρησης και χορήγηση μέσων
ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους
.

Εκ περιτροπής εργαζόμενοι και μερικά απασχολούμενοι όπως και άνεργοι που δεν έχουν τις
προϋποθέσεις επιδότησης των 800€ για δυο μήνες, το οικογενειακό τους εισόδημα έχει
μειωθεί σημαντικά, αλλά δεν εξαιρούνται της αναστολής πληρωμής του δανείου τους για
τρείς μήνες.Â Απαιτούμε την αναστολή υποχρέωσης δόσεων δανείων για 3 μήνες για
όλους τους εργαζόμενους και ανέργους που δεν μπορούν αντικειμενικά να
ανταποκριθούν.

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους εργαζόμενους – φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους
στις Τράπεζες. Η ΠΝΠ δεν τους καλύπτει αλλά αναστέλλει την πρακτική όσο διαρκέσουν
τα μέτρα για την πανδημία.Â Απαιτούμε να ενταχθούν όλοι οι πρακτικάριοι στους
δικαιούχους του επιδόματος.

Η κυβέρνηση έδωσε το δικαίωμα στους Τραπεζικούς Ομίλους να μετακινούν εργαζόμενους
από μια επιχείρηση σε άλλη.Â Να μη διανοηθούν οι Τραπεζίτες να μεταφέρουν
εργαζόμενους από τράπεζες σε θυγατρικές, να μην υλοποιήσουν σε αυτές τις
δύσκολες συνθήκες τα αντιδραστικά τους σχέδια
!
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Συνάδελφοι, όπου και όπως μπορούμε, παρεμβαίνουμε και θα συνεχίσουμε για να μη χαθούν
δικαιώματα, να μη καταστρατηγηθούν συλλογικές συμβάσεις, να μη χαθούν μισθοί και
θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε να παίρνονται από τους
τραπεζίτες και τους εργοδότες όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας των
εργαζομένων, όπως πετύχαμε σε μια σειρά χώρους εργασίας κατόπιν δικών μας
παρεμβάσεων.

Σας καλούμε να είστε σε επαφή με τα σωματεία σας, κανείς δεν είναι μόνος του
ούτε σε αυτή την υπόθεση!

Τα Διοικητικά Συμβούλια – 23/3/2020
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