
 Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

 1  
Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: emp.association@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

Αθήνα 01/12/2015 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 28 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Πραξιτέλους 40, Αθήνα, ΤΚ 10561 
(2ος  Ορ.)   
Τηλ;    211 411 4001-5 
Fax:    211 40 300 20 
Email :emp.association@sett.gr 
URL:   www.sett.gr 

 

 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 

 

Η υλοποίηση του 3ου μνημονίου, έρχεται να χτυπήσει πλέον την καρδιά των 
εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. 

Η προώθηση αυτών των μέτρων αποτελεί το τέλος της κοινωνικής ασφάλισης, που 
γνωρίσαμε, και την έναρξη ενός νέου κύκλου βάρβαρων μέτρων απέναντι στον κόσμο 
της εργασίας και στα φτωχά και μικρομεσαία στρώματα της κοινωνίας. 

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μετατρέπεται από δημόσιο, κοινωνικό, αλληλέγγυο 
και αναδιανεμητικό, σε ατομικό-κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει νέες μειώσεις στις 
συντάξεις, ουσιαστική κατάργηση των επικουρικών και περιορισμό της εγγύησης του 
κράτους, η οποία θα υπάρχει μόνο για τη λεγόμενη Εθνική Σύνταξη.  

Οι ανατροπές αυτές οδηγούν στην «εξαέρωση» των συντάξεων, τη μετατροπή τους σε 
προνοιακά επιδόματα, την ενίσχυση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ 
καταστούν μακρινό όνειρο την προοπτική συνταξιοδότησης για τις νέες γενιές 
εργαζομένων.  

Η 24η Γενική Απεργία στις 3 Δεκέμβρη 2015 της ΓΣΕΕ, αποτελεί ένα ακόμα σταθμό στον 
αγώνα των εργαζομένων για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, ενόψει και της 
ψήφισης, ενός ακόμα αντιαναπτυξιακού, αντεργατικού και αντικοινωνικού 
προϋπολογισμού λιτότητας και κοινωνικής κατεδάφισης, στις 5 του Δεκέμβρη. 

Επιπλέον, ως εργαζόμενοι στον τραπεζικό κλάδο αντιστεκόμαστε: 

 στο σχεδιασμό και την εφαρμογή, το επόμενο διάστημα, των σχεδίων 
αναδιάρθρωσης (restructuring plans) των τραπεζών, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί 
για το δίκτυο των καταστημάτων (δραστικός περιορισμός) και αντίστοιχα των 
κεντροποιημένων υπηρεσιών, κυρίως δε για το μέλλον της σταθερής εργασίας 
στον κλάδο,   

 στην έντεχνη καλλιέργεια κλίματος από τους τραπεζίτες, για την επιβολή νέων 
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περικοπών σε μισθούς και εργασιακά δικαιώματα, ενόψει της διαπραγμάτευσης 
για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης,  

 στη διαρκή παραβίαση κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων (ωράριο 
εργασίας, άδειες, κ.α.), 

 στην υποβάθμιση της ίδιας της εργασία μας και του επαγγέλματος του 
τραπεζοϋπαλλήλου 

 στα φαινόμενα αδιαφάνειας – αναξιοκρατίας  

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ! 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ 
 

Σημείωση : 
 

1. Σύμφωνα με το νόμο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε συμμετοχή στην 

απεργία. Για οποιαδήποτε παρέμβαση ενημερώνετε το Σύλλογο. 

2. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα ενεργοποιηθεί το Απεργιακό Ταμείο. 

 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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