
ΤΙΙΟΓΟ ΤΠΑΙΙΖΙΩΛ 

ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ 

ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ 77                            ΑΘΖΛΑ, 6.12.2016 

ΑΠΔΡΓΗΑ 8 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2016 

ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΣΗΜ ΕΡΓΑΘΑ ή ΛΑΖΘΙΕ ΑΠΟΚΤΕΘ; 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Ο .Τ.Δ.Σ.Δ. ζσκκεηέτεη ζηελ 24ωρε Γεληθή Απεργία ηελ Πέκπηε 8 

Γεθέκβρε 2016 θαη θαιεί όιες θαη όιοσς ηοσς εργαδόκελοσς ζηελ Δζληθή 

Σράπεδα ζηα σιιαιεηήρηα ηωλ σλδηθάηωλ: 

 ΑΘΗΝΑ - ζηηο 11 ην πξωί ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεωο, 

 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ζηηο 11.30 ην πξωί ζην Εξγαηηθό Κέληξν Θεζζαινλίθεο, 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ζηηο 11 ην πξωί ζην Εξγαηηθό Κέληξν Ηξαθιείνπ 

 Καη ζε θάζε πόιε ζηα ζπιιαιεηήξηα πνπ δηνξγαλώλνπλ ηα θαηά ηόπνπο Εξγαηηθά 

Κέληξα. 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Είκαζηε γηα πνιινζηή θνξά αληηκέηωπνη κε λέεο, παξάινγεο θαη δνγκαηηθέο 

απαηηήζεηο ηωλ δαλεηζηώλ θαη κε επώδπλεο ππνρωξήζεηο κηαο αλαμηόπηζηεο, 

αλαπνηειεζκαηηθήο θαη παξαδνκέλεο Κπβέξλεζεο, πνπ εζεινηπθιώληαο ζηηο νιέζξηεο 

ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο κηζζωηήο εξγαζίαο, ζηνρεύνπλ πηα επζέωο ζηελ θαξδηά ηεο 

εξγαηηθήο πξνζηαζίαο. 

ΑΠΔΡΓΟΤΚΔ, ΓΗΑΓΖΙΩΛΟΤΚΔ ΘΑΗ ΑΠΑΗΣΟΤΚΔ: 

•ηαζεξή θαη πιήξε εξγαζία γηα όινπο, κε ίζα δηθαηώκαηα. Πξνζηαζία ηεο 

απαζρόιεζεο θαη απνηξνπή ηωλ νκαδηθώλ απνιύζεωλ. 

•Άκεζε θαηάξγεζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ αληεξγαηηθώλ θαη αληηαζθαιηζηηθώλ δηαηάμεωλ 

πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ζηξαγγαιηζκό ηωλ εξγαηηθώλ δηθαηωκάηωλ, ζηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θνηλωληθνύ θξάηνπο θαη ζηε δηαξθή νκεξία κηζζώλ, ζπληάμεωλ θαη θνηλωληθώλ 

παξνρώλ. 

•Άκεζε θαηάξγεζε ηνπ πξνζδηνξηζκνύ κε λόκν ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ. Ειεύζεξεο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο, ηζρύ ζηηο Κιαδηθέο πκβάζεηο, θαζνιηθόηεηα ακνηβώλ 

θαη όξωλ εξγαζίαο, επέθηαζε πιινγηθώλ πκβάζεωλ Εξγαζίαο, νιηθή κεηελέξγεηα, 

αξρή ηεο εύλνηαο, άκεζε επαλαθνξά θιηκαθίωλ πνιπεηίαο, θαηάξγεζε 6εο Π.Τ.. 

2012. 

• Καηάξγεζε όιεο ηεο κλεκνληαθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέιπζε ην ζπιινγηθό Εξγαηηθό 

Δίθαην. Κακία πξάμε άξζεο ηεο απόιπηεο απαγόξεπζεο ηνπ lock out (αληαπεξγία) ηωλ 

εξγνδνηώλ. 



•Άκεζε θαηάξγεζε ηωλ κλεκνληαθώλ κέηξωλ πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο ζπληάμεηο ζε 

επηδόκαηα θηώρεηαο. Επαλαθνξά ηωλ ζπληάμεωλ ζε επίπεδα αμηνπξεπνύο δηαβίωζεο. 

•Απνηξνπή ηωλ πνιηηηθώλ ηεο ύθεζεο θαη ηεο εθπνίεζεο ηνπ εζληθνύ πινύηνπ θαη ηωλ 

δεκνζίωλ αγαζώλ. 

•Πάηαμε ηεο αθξίβεηαο. Μείωζε ηωλ ηηκώλ θη όρη κείωζε ηωλ κηζζώλ θαη ηωλ 

ζπληάμεωλ. Μόληκε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο πξώηεο θαηνηθίαο. 

•Δίθαην θνξνινγηθό ζύζηεκα: Να κπεη νξηζηηθό ηέινο ζηηο πνιηηηθέο θνξνκπερηηθήο 

επηδξνκήο ζε βάξνο ηνπ εξγαηηθνύ εηζνδήκαηνο, ζπγθαιπκκέλεο πξνζηαζίαο ηωλ 

θνξνθιεπηώλ θαη ηωλ κεγαινθεηιεηώλ, ζηηο πνιηηηθέο δξακαηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο 

Τγείαο, ηεο Παηδείαο, ηεο Πξόλνηαο θαη ηωλ Κνηλωληθώλ Τπεξεζηώλ. 

•Σξαπεδηθό ζύζηεκα ζηελ ππεξεζία ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη 

επηηέινπο ωο κνριόο αλάπηπμεο γηα θνηλωλία, λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. 

Απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηωλ θόθθηλωλ δαλείωλ. 

•Άκεζε αλακόξθωζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017 κε έκπξαθηε απνθαηάζηαζε 

ηεο θνηλωληθήο δηάζηαζεο θαη ηνπ θνηλωληθνύ πξνζώπνπ πνπ νθείιεη λα έρεη έλα 

θπξίαξρν Κξάηνο Δηθαίνπ θαη Πξόλνηαο ζε επίπεδν εζληθνύ νηθνλνκηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Δλωκέλοη αγωληδόκαζηε γηα ηε βειηίωζε ηες δωής κας, θόληρα ζηης ποιηηηθές 

δηαρθούς ύθεζες θαη ιηηόηεηας ποσ θαηαζηρέθοσλ ηελ οηθολοκία, ηελ 

θοηλωλία θαη ηελ προοπηηθή κας. 

ΟΙΔ ΘΑΗ ΟΙΟΗ ΣΖΛ ΑΠΔΡΓΗΑ 

ΘΑΗ ΣΗ ΤΓΘΔΛΣΡΩΔΗ ΣΩΛ ΤΛΓΗΘΑΣΩΛ! 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΡΑΠΕΖΟΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ : ΙΟΤΛΙΑΝΟΤ & ΠΑΣΗΙΩΝ ΣΙ 11.00 

 

 

      Κε ζσλαδειθηθούς ταηρεηηζκούς 

Γηα ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο

 


