
 
 
 

 
Αθήνα, 25 Μαΐου 2018 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 
24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η ΟΤΟΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν 
στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 30 Μαΐου και στο Συλλαλητήριο στην 
πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί, που πραγματοποιούνται από την ΓΣΕΕ και 
εντάσσονται στα πλαίσια της «Κοινωνικής Συμμαχίας» σε συνεργασία με το 
σύνολο σχεδόν των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων της χώρας. 

Οι τραπεζοϋπάλληλοι βιώνουμε καθημερινά όπως και το σύνολο των πολιτών, τα 
αποτελέσματα μιας παρατεταμένης και πρωτοφανούς σε ένταση και διάρκεια επίθεσης, στα 
οικονομικά, εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. 

Η οικονομία και η κοινωνία εγκλωβισμένη σε έναν συνεχή φαύλο κύκλο όπου κυριαρχεί ο 
λαϊκισμός, η πόλωση και ο κοινωνικός αυτοματισμός, περιθωριοποιεί ολοένα και περισσότερες 
υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, καταδικάζει στην οικονομική και κοινωνική ασφυξία ολοένα και 
περισσότερους εργαζόμενους και συνταξιούχους. 

Η κυβερνητική πολιτική συνεχίζει να φορτώνει στους εργαζόμενους το σύνολο των 
μνημονιακών υποχρεώσεων, πέρα από την υπερφορολόγηση και την πολιτική λιτότητας που 
εφαρμόζει. 

Η άγρια υπερφορολόγηση, η αποδόμηση του ασφαλιστικού συστήματος, η απορρύθμιση 
της αγοράς εργασίας, οδήγησαν στην καταστροφή της μεσαίας τάξης και τώρα πια οδηγούν στην 
προϊούσα φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων. 

Οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η βάναυση 
υπερφορολόγηση, η συρρίκνωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, η υποβάθμιση της υγείας 
και της κοινωνικής ασφάλισης. 

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους εργαζόμενους όλης της χώρας, με τις παραγωγικές 
δυνάμεις που στέκονται όρθιες, με τη κοινωνία των πολιτών, που αγωνίζονται για μια άλλη 
Ελλάδα που θα αφήσει πίσω την οικονομική καχεξία και κοινωνική και θεσμική απορρύθμιση. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας τόσο σε κλαδικό, όσο και σε εθνικό πανεργατικό 
επίπεδο για αξιοπρέπεια στην εργασία, στις αμοιβές, στα ασφαλιστικά και κοινωνικά μας 
δικαιώματα. 

ΟΛΟΙ  
ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 

30 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
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