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ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ! 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ! 

24ΩΡΗ ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΗ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1/2013 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 11:00 πμ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ) 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μια Τράπεζα λαϊκών αποταμιεύσεων με ιδιαίτερη 
σημασία για το παρόν και το μέλλον του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής 
οικονομίας, φαίνεται να οδηγείται στον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ), χωρίς καμιά δέσμευση για διασφάλιση της απασχόλησης 
όλων των εργαζομένων στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους στο Τ.Τ. και 
αμφισβητεί ευθέως τις θέσεις εργασίας τους. 

Είναι πλέον υπόθεση και ευθύνη όλων μας να αντιδράσουμε και να 
αντισταθούμε στην ολομέτωπη επίθεση που έχουν κηρύξει συνολικά στον κλάδο των 
τραπεζοϋπαλλήλων η Τρόικα και οι εγχώριοι εκφραστές της καθώς και η Κυβέρνηση, 
που παρακολουθεί ως θεατής τις εξελίξεις. Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε σε 
αγωνιστική ετοιμότητα και εγρήγορση για την υπεράσπιση της απασχόλησης και των 
δικαιωμάτων μας. Οι εξελίξεις στο Τ.Τ. δεν αφορούν κάποιους άλλους, μακριά 
από εμάς, στους οποίους πρέπει απλά να συμπαρασταθούμε. Αφορούν 
άμεσα και το δικό μας εργασιακό μέλλον! 

Γι’ αυτό ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει αποφασιστικά και δυναμικά στην 24ωρη 
απεργία που προκήρυξε η ΟΤΟΕ την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, με κεντρικό 
αίτημα να υπάρξει δέσμευση για τη διασφάλιση της απασχόλησης καθώς και 
των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Καλούμε τους συναδέλφους της Αττικής να συμμετάσχουν μαζικά την ημέρα της 
απεργίας στη συγκέντρωση της ΟΤΟΕ στις 11 το πρωί έξω από το Κεντρικό 
Κατάστημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και στη συνέχεια να ακολουθήσουν την 
πορεία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Καλούμε επίσης τους συναδέλφους της 
περιφέρειας να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που θα οργανώσουν τα κατά 
τόπους νομαρχιακά παραρτήματα. 

 

           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

   Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος   Μάκης Κατσίκας  


