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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο11
Κορονοϊός SARs-CoV-2
Η επόμενη ημέρα. Να μην πληρώσουν το
μάρμαρο οι εργαζόμενοι.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η πανδημία όπως έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο είναι σε εξέλιξη και πλέον έχει
προσβάλει τις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου. Βιώνουμε μία τεράστια και χωρίς σύνορα
υγειονομική κρίση με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας.

Η προστασία της υγείας είναι ύψιστο αγαθό και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού
ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων. Με αυτήν την αρχή ως βάση έχουν ληφθεί αρκετά
μέτρα για να μειώσουν την έκθεση μας και συνεπώς την μεταδοτικότητα του κορονοϊού στη χώρα μας.
Θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα προστασίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Τράπεζα μας κρίνονται θετικά
και επαρκή εφόσον τηρούνται απαρέγκλιτα και για όσο συνεχίζει να υφίσταται ο κίνδυνος.

Οφείλουμε να εκφράσουμε δημόσια τα συγχαρητήρια μας και να ευχαριστήσουμε όλους τους
συναδέλφους που υλοποίησαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα την υποδομή για τηλεργασία από το σπίτι
εκατοντάδων υπαλλήλων. Επιπλέον να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όλους τους συναδέλφους της
πρώτης γραμμής που εργάζονται στα καταστήματα προσφέροντας και επιτελώντας ένα κοινωνικό
λειτούργημα. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας αξίζουν κάθε έπαινο και έμπρακτη οικονομική
αναγνώριση. Εξάλλου, έχουμε τονίσει σε πολλές ανακοινώσεις μας ότι δεν επαρκεί μία έκτακτη
οικονομική ενίσχυση αλλά απαιτείται μία μόνιμη αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων με τη
δημιουργία ενός διαφανούς αντικειμενικού και δίκαιου συστήματος παροχών.

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

1

Σύλλογος Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Συναδέλφισες συνάδελφοι

Θα σας μιλήσουμε όπως πάντα ειλικρινά, ρεαλιστικά και έγκυρα όχι για να φοβίσουμε, αλλά για να
προειδοποιήσουμε αλλά και να προλάβουμε. Αμέσως μετά την προστασία της υπέρτατης αξίας που
λέγεται ανθρώπινη ζωή, έρχεται η αξία της οικονομικής ζωής και η αποφυγή της ολοσχερούς
καταστροφή της. Η επόμενη μέρα μετά την υγειονομική κρίση θα είναι μία διαφορετική ημέρα από αυτή
που γνωρίζαμε. Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της
ουσιαστικά έβαλαν ‘χειρόφρενο’ στην οικονομία όλου του πλανήτη. Ήδη υπάρχουν συνέπειες σε πάρα
πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Η οικονομική όψη της κρίσης του κορονοϊού συνίσταται στην αναγκαστική διακοπή κάθε οικονομικής
δραστηριότητας για το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού τόσο στην κατανάλωση όσο και στην
παραγωγή. Αν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές.

Πολλές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στην πτώχευση, ο τουρισμός θα πληγεί ανεπανόρθωυτα, η ύφεση θα
είναι βαθιά και όλα αυτά θα μεγαλώσουν το δημόσιο χρέος. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτή η
οικονομική κρίση θα ‘χτυπήσει’ και τις τράπεζες και μάλιστα σφοδρότερα καθότι ‘όταν η οικονομία βήχει
οι τράπεζες περνάνε πνευμονία’. Θα αυξηθούν τα κόκκινα δάνεια, θα μειωθούν τα έσοδα, με
αποτέλεσμα να εμφανιστούν ίσως και σενάρια περί συγχωνεύσεων τραπεζών, που όλοι
αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες.

Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν με την προϋπόθεση ότι αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι της οικονομικής
πολιτικής της ευρωζώνης, τόσο στις κεντρικές τράπεζες όσο και στα υπουργεία οικονομικών θα
αντιληφθούν εγκαίρως τι συμβαίνει και θα προχωρήσουν λαμβάνοντας τα σωστά μέτρα. Μέτρα που θα
παράσχουν στους ακουσίως και αναγκάστηκα αργούντες κλάδους της οικονομίας τη ρευστότητα, η
οποία είναι απαραίτητη για να επιβιώσουν, χωρίς να καταστραφούν και χωρίς να δημιουργηθούν
μακροχρόνιες επιπλοκές και προβλήματα.
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Η πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί είναι η έκδοση ευρωομολόγου με ευνοϊκούς όρους ώστε να
αντληθούν κεφάλαια με χαμηλό κόστος καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας χρήματος για την
κατευθείαν ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι οι εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα θα δεχθούν ιδιαίτερη
πίεση και μάλιστα στην καρδιά τους, στις ζωτικές λειτουργίες τους. Πολλοί θα σκεφτούν, ότι τώρα είναι η
ευκαιρία και με τη δικαιολογία της υγειονομικής κρίσης να καταργήσουν εργασιακά δικαιώματα, όπως
μισθολογικά, ωράρια, άδειες προστασίας της εργασίας και μάλιστα με βίαιο τρόπο.

Διαγγέλματα και τοποθετήσεις όπως ακούσαμε πρόσφατα ότι ‘η κυβέρνηση πήρε γενναία μέτρα’ όταν
ακόμα δεν έχει ξεραθεί το μελάνι των νομοθετημάτων για την κατάργηση της επέκτασης των συλλογικών
συμβάσεων, την κατάργηση της αιτιολογημένης απόλυσης, την εκ περιτροπής εργασίας με μείωση του
μισθού κατά 50%, της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, του επιδόματος των 800€ για ενάμιση
μήνα, όταν άλλες χώρες, συγκρίσιμες με την Ελλάδα, καλύπτουν το 80% και 100% του μισθού, δεν
συμπράττουν στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Σύντομα τα γεγονότα θα τους διαψεύσουν.

Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να προετοιμαστεί το συντομότερο δυνατό, να δώσει τον κρισιμότερο αγώνα
του. Συνθήματα ‘κάτω τα χέρια’ και λαϊκισμοί δεν ωφελούν. Απαιτείται επιστημονική, νομική και
συνδικαλιστική προετοιμασία με ρεαλισμό και ευθύνη. Τώρα πρέπει να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί με
ενότητα, ρεαλισμό και αποτέλεσμα. Είναι απαράδεκτο να πληρώσει ο εργαζόμενος το μάρμαρο μετά
από μία δεκαετία γεμάτη απώλειες και θυσίες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ
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