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ΠΡΟΣ ΤΙΣ Ε.Α.Κ. Ε.Τ.Ε. 
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ !!! 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΣΕ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ 
H OTOE δυναμώνει τον αγώνα της με 

ομόφωνη απόφαση 
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Τελευταία ευκαιρία για τις Τράπεζες 

Συνάδελφοι,  
Η διεκδίκηση μιας ικανοποιητικής Σ.Σ.Ε. βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο. 
Η 24ωρη απεργία στις 1.6.2004 σημείωσε σημαντική επιτυχία. Τα ποσοστά 
συμμετοχής στην Εθνική ξεπέρασαν κάθε προηγούμενη απεργιακή κινητοποίηση.  
Οι προτάσεις των τραπεζών στην τελευταία συνάντηση ήταν για μια ακόμη φορά 
προκλητικές, δηλώνοντας επιπλέον ότι δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν μεταξύ 
τους και να καταλήξουν σε νεότερες προτάσεις και ζήτησαν νέα συνάντηση με την 
Ο.Τ.Ο.Ε. στις 8 Ιουνίου. 
Η Ο.Τ.Ο.Ε. καταγγέλλει την προκλητική στάση των τραπεζών που οδηγεί σε 
συγκρούσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις και αναταραχές στον τραπεζικό κλάδο 
και μάλιστα σε ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας. 
Με απόφαση της Ε.Γ. η Ο.Τ.Ο.Ε αποφάσισε :  
-Να δώσει ένα τελευταίο περιθώριο στην πλευρά των Τραπεζών 
μεταθέτοντας την πραγματοποίηση της 24ωρης απεργιακής 
κινητοποίησης, η οποία μεταφέρεται από την Τρίτη 8 Ιουνίου, την 
Παρασκευή 11 Ιουνίου. Το περιθώριο αυτό δίνεται στην πλευρά των 
Τραπεζών προκειμένου να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με σοβαρές 
προτάσεις που θα ικανοποιούν τους εργαζόμενους.  
-Να κλιμακώσει τον αγώνα με απεργιακές κινητοποιήσεις και με άλλες 
μορφές πάλης καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την πολιτική των Τραπεζών στους 
εργαζόμενους και στην κοινή γνώμη. 
-Να παραμείνει σε διαρκή συνεδρίαση το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ το 
οποίο θα παρεμβαίνει με τα μέλη του άλλοτε προγραμματισμένα και άλλοτε 
αιφνιδιαστικά σε όλους τους μεγάλους εργασιακούς χώρους των Τραπεζών 
ενημερώνοντας τους εργαζόμενους και το συναλλασσόμενο κοινό. 
-Να ζητήσει την παρέμβαση της ΓΣΕΕ και τη συμβολή της με όλα τα 
μέσα που διαθέτει ενάντια στην προκλητική στάση των Τραπεζών. 
Σας καλούμε 
- Να πάρετε μέρος αγωνιστικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την 
Παρασκευή 11 Ιουνίου. 
- Να συμμετέχετε σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις που θα οργανώσει 
η ΟΤΟΕ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Για το Σ.Υ.ΕΤΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ     ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ 


