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ΔΙΑΛΟΓΟΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

24ΩΡΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ 
Συνάδελφοι, 

Συμμετέχουμε στην 24ωρη Παναττική Απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για 
σήμερα Τετάρτη 6/2/2013 ως έκφραση έντονης διαμαρτυρίας και καταγγελίας της 
απαράδεκτης, αυταρχικής και αντιδημοκρατικής πρακτικής της επιστράτευσης που 
επέλεξε πάλι η Κυβέρνηση, αυτή τη φορά προς τους ναυτεργάτες. 

Είναι πλέον εμφανές ότι ο κυβερνητικός αυταρχισμός δεν έχει τελειωμό. 

Σ’ αυτή τη χώρα δεν κακοποιείται μόνο η οικονομία, κακοποιούνται και οι 
δημοκρατικοί θεσμοί. 

Αντί η Κυβέρνηση να επιχειρεί με διάλογο να δώσει ουσιαστική λύση στα 
προβλήματα των εργαζόμενων και της κοινωνίας και να βάλει τέλος στην προκλητική 
αδιαλλαξία των εργοδοτικών οργανώσεων, επιδεικνύει την πυγμή της σε λάθος 
αποδέκτες. 

Οι ναυτεργάτες διεκδικούν το αυτονόητο που είναι ο σεβασμός των εργασιακών 
και οικονομικών τους δικαιωμάτων με την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, αίτημα που αποτελεί θεμελιώδες κοινό αίτημα όλων των εργαζόμενων της 
χώρας, όπως και του δικού μας κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Καλούμε την Κυβέρνηση να πάρει πίσω τα μέτρα των επιστρατεύσεων και να 
εγκαταλείψει τις αδιάλλακτες συμπεριφορές, σεβόμενη τα βασικά δημοκρατικά και 
πολιτικά δικαιώματα των εργαζομένων. 

Καλούμε τους εργοδότες του δικού μας κλάδου, τους τραπεζίτες, να κάτσουν με 
την ΟΤΟΕ στο τραπέζι του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης και να υπογράψουν 
νέα Κλαδική Σύμβαση που θα ανανεώνει και θα διασφαλίζει τις υπάρχουσες κλαδικές 
κατακτήσεις, τα θεσμικά εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και τους 
Κανονισμούς Εργασίας. 

Όλοι μαζί, με ενότητα και αλληλεγγύη, μπορούμε να ανατρέψουμε τις αδιέξοδες 
πολιτικές που εντείνουν τη φτώχεια και εξαθλιώνουν την κοινωνία και την 
οικονομία. 

Όλοι οι εργαζόμενοι της Αττικής συμμετέχουμε δυναμικά στη σημερινή 24ωρη 
απεργία της ΓΣΕΕ, στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στις 10:30 το πρωί 
στον Άγιο Διονύσιο στον Πειραιά και στην πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο 
Ναυτιλίας. 

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 
 

       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος   Μάκης Κατσίκας  


