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16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΓΙΑ ΝΑ  

• ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ 

• ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ Ο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Συνάδελφοι, 
 Στις 16 Αυγούστου, στο μέσον του καλοκαιριού και την επόμενη της Παναγίας, που 
οι περισσότεροι εργαζόμενοι συνήθως βρίσκονται σε διακοπές, η Διοίκηση της Εμπορικής 
με την καθοδήγηση της κυβέρνησης, αποφάσισε να εκδηλώσει την πρώτη επίθεσή της 
κατά των Ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων. 
 Η μεθόδευση αυτή αποδεικνύει περίτρανα ότι η κυβέρνηση και οι τραπεζίτες 
γνωρίζουν ότι βρίσκονται εν αδίκω, και προσπαθούν να αφαιρέσουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων εκμεταλλευόμενοι την απουσία τους όπως οι κλέφτες εκμεταλλεύονται το 
σκοτάδι της νύχτας. 
 Η ΟΤΟΕ  μπροστά σ΄ αυτή την απαράδεκτη, παράνομη και καταχρηστική πολιτική 
της κυβέρνησης και της Διοίκησης της Εμπορικής προκήρυξε 24ωρη Πανελλαδική 
Παντραπεζική Απεργία στις 16 Αυγούστου, ημέρα που θα συγκληθεί η Γ.Σ. των Μετόχων 
της Εμπορικής Τράπεζας, στα πλαίσια των αποφάσεών της ότι θα εμποδίσει με όλα τα 
μέσα, συνδικαλιστικά και νομικά, τη δημιουργία τετελεσμένων σε βάρος των εργαζόμενων 
και θα καταστήσει ανενεργό το νόμο της Κυβέρνησης. 
Συνάδελφοι, 
 Ο ΣΥΕΤΕ καλεί τους εργαζόμενους στην Εθνική : 
1) Να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία που προκήρυξε η ΟΤΟΕ γιατί μέσα από 
αυτόν τον αγώνα στηρίζει ο κάθε ένας τα προσωπικά του ασφαλιστικά δικαιώματα που 
υπονομεύει βάναυσα ο νόμος που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση (αναλυτική αναφορά 
γίνεται στην ειδική έκδοση της Τραπεζιτικής, αρ. φύλλου 625 του περασμένου Ιουλίου). 
2) Να αγνοήσει όσους προσπαθούν να τους αποπροσανατολίσουν με 
προπαγανδιστικούς τρόπους λέγοντας ότι ο ασφαλιστικός νόμος δεν τους αφορά γιατί δεν 
επηρεάζονται τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία και ότι η ένταξη στο νόμο είναι προαιρετική. 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
→ στις 5 το απόγευμα, ώρα διεξαγωγής  

της Γενικής Συνέλευσης 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
στην οδό Σοφοκλέους 
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