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ΑΠΕΡΓΙΑ 
 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 

 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Συνάδελφοι, 

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί όλους τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας να 

συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία που διοργανώνει η Γ.Σ.Ε.Ε. και η 

ΑΔΕΔΥ στις 6 Νοεμβρίου 2013 και στο συλλαλητήριο των συνδικάτων 

στις 11.00 π.μ. στο Πεδίο του Άρεως καθώς και στις συγκεντρώσεις των 

τοπικών Εργατικών Κέντρων. 

 Ο αγώνας και η αντιπαράθεση των εργαζομένων εναντίον των  πολιτικών  

λιτότητας, της αποδόμησης του κοινωνικού κράτους και του εργατικού δικαίου, 

της εκποίησης του κοινωνικού πλούτου, της μείωσης των χρηματοδοτήσεων 

προς την πραγματική οικονομία που απαιτεί  η τρόικα και υιοθετεί η Κυβέρνηση 

θα συνεχίζονται, γιατί δημιουργούν καθημερινά νέα αδιέξοδα για τους 

εργαζόμενους. 

 Οι πολιτικές θα πρέπει να αλλάξουν και να στηριχθούν στις 

προτάσεις των Συνδικάτων η υλοποίηση των οποίων θα αντιστρέψει  

πλήρως την σημερινή  κατάσταση. 

Αγωνιζόμαστε για : 

√ Πολιτικές ανάπτυξης. 

√ Χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας 

και όχι στην υπηρεσία και τον έλεγχο των δανειστών. 

√ Δημιουργία ασφαλών  και σταθερών  θέσεων  εργασίας. 

√ Υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. 

√ Διασφάλιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 



√ Επαναφορά των ελεύθερων Συλλογικών διαπραγματεύσεων 

(επανασύσταση του ΟΜΕΔ και κατάργηση της μετενέργειας). 

√ Δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους που θα στηρίζει τον πολίτη. 

Οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας 

αγωνίζονται επιπλέον για : 

√ Τη διασφάλιση της ρευστότητας και της βιωσιμότητας του Ταμείου 

Αυτασφάλειας που έχει πληγεί από το κούρεμα των ομολόγων και τον 

εγκλωβισμό του - με εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων -  στις 

μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα σήμερα το Ταμείο μας να 

βρίσκεται σε αδυναμία προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του προς τους ασφαλισμένους.  

√ Τη διασφάλιση των εργασιακών συνθηκών στην Ε.Τ.Ε.  (ωράριο, 

έγκαιρο προγραμματισμό και χορήγηση αδειών, πληρωμή υπερωριών). 

Συνάδελφοι, 

 Η συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. και των 

Εργατικών Κέντρων αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να μπορέσουμε να 

πετύχουμε τους στόχους μας.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Προσυγκέντρωση Τραπεζουπαλλήλων 

Ιουλιανού και Πατησίων 10.30 πμ 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
  
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Θύμιος Παπαγιάννης 

 


