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ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  

ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ  
 

Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΜΕΙΟ της π. Πίστεως (ΤΑΠ) που 

αρνούνται να υπογράψουν την επιστολή που τους δίνει το Ταμείο-Τράπεζα και να αποποιηθούν 

εγγυημένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα. Αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι.  

Δεν πείθονται από τις «καλές προθέσεις» της εργοδοσίας. Διεκδικούν το δίκιο τους. Διεκδικούν 

αυτό που η ίδια η Τράπεζα υποσχέθηκε εγγράφως με την πρόσληψή τους. Διεκδικούν τα δικαιώματά 

τους που απορρέουν από τον Κανονισμό  Παροχών του Ταμείου. Δικαιώματα που μετά τη 

μεθόδευση διάλυσης-εκκαθάρισης του Ταμείου, αναλαμβάνει στο ακέραιο η ίδια η τράπεζα.  

 

Συνάδελφε,  

Είναι φανερό ότι η τράπεζα θέλει να ξεμπερδέψει με όσα δικαιώματα έχουν απομείνει στους 

εργαζόμενους γιατί αυτά, τα δικαιώματα, αυξάνουν το λειτουργικό της κόστος, μειώνουν τα κέρδη της 

με αποτέλεσμα να μειώνονται τα μερίσματα. Γι αυτό η εργοδοσία εντείνει τις απειλές και τους 

εκβιασμούς στους ασφαλισμένους που δεν υπογράφουν τη «σφαγή τους».  

Καλούμε τους διάφορους διευθυντές και τους «συμβούλους» που έχουν  αναλάβει 

εργολαβικά το βρώμικο ρόλο του συμβουλάτορα να σταματήσουν τις «συμβουλές», να πάψουν να 

ενδιαφέρονται για το «καλό μας». Ξέρουμε το καλό μας καλλίτερα από αυτούς.  

Καλούμε τη διοίκηση του συλλόγου  

 να παρέμβει άμεσα και να απαιτήσει να σταματήσουν οι εκβιασμοί και οι απειλές στους 

ασφαλισμένους που δεν θέλουν να υπογράψουν. 

 να προστατέψει τους εργαζόμενους από την εκδικητική μανία της τράπεζας, να καταγγείλει την 

εργοδοτική τρομοκρατία.   

Συνάδελφε, 

Διαπιστώνεις ακόμη μια φορά ότι η τράπεζα μας αντιμετωπίζει σαν κόστος. Πατώντας στο σύνολο των  

αντεργατικών νόμων όλων των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα της σημερινής, θα επιτεθεί στο σύνολο των 

δικαιωμάτων μας. Στο προσκήνιο βρίσκεται η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης μιας και η 

προηγούμενη έληξε 31-5-2016. Θα αποδεχθείς ό,τι σου πασάρουν ή θα διεκδικήσεις καλλίτερους 

όρους αμοιβής της εργασίας; Θα σκύψεις πάλι το κεφάλι ή θα αγωνιστείς για τα δικαιώματά σου;   

 

ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗΝ  ΕΣΑΚ – ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΟ ΠΑΜΕ 
 

Υ.Γ. Η ΕΣΑΚ θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα καλέσει το αμέσως επόμενο διάστημα όλους τους συναδέλφους, 
πριν και μετά 1993, με σκοπό να αποφασίσουμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε.   


