
 

 

 

 

Αζήλα,  5 Δεθεκβξίνπ 2016 

2 4 Ω Ρ Η  Α Π Ε Ρ Γ Ι Α  Γ  Ε Ε  

ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
 

 
 

ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 

 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

Η ΟΣΟΕ ζπκκεηέρεη ζηελ 24ΩΡΗ Παλειιαδηθή Απεξγία ηεο ΓΕΕ ηελ Πέκπηε 8 
Δεθέκβξε θαη ελώλεη ηε θωλή θαη ηε δύλακή ηεο κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο 
ζπληαμηνύρνπο ηεο ρώξαο, πνπ αγωλίδνληαη ελάληηα ζηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ηεο 
ιηηόηεηαο, ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ηζνπέδωζεο ηωλ αζθαιηζηηθώλ δηθαηωκάηωλ. 

Ο αγψλαο γηα ηελ αλαηξνπή απηψλ ησλ πνιηηηθψλ, πνπ εμαζιηψλνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία 
ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα βαζαίλνπλ πεξαηηέξσ ηελ χθεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 
θαηαδπλαζηεχνπλ ηε ρψξα καο, είλαη ε δηθή καο απάληεζε ζηνπο δαλεηζηέο θαη ζηελ Κπβέξλεζε, 
πνπ ηηο πινπνηεί. 

Έρνληαο επίγλσζε φηη ν θιάδνο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζηνλ πην επαίζζεην ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο έρεη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ λα είλαη ζηελ πξσηνπνξία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο 
γηα ηελ αλαηξνπή απηψλ ησλ πνιηηηθψλ, ζπκκεηέρνπκε αγσληζηηθά ζηελ 24σξε Παλειιαδηθή 
Απεξγία ηεο ΓΕΕ, παξεκβαίλνπκε απνθαζηζηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο θαη πξνηάζεηο θαη 
δηεθδηθνχκε: 

 Πξνζηαζία ηεο Απαζρφιεζεο κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη 
απνηξνπή ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ. 

 Ειεχζεξεο πιινγηθέο Δηαπξαγκαηεχζεηο κε θπξίαξρν ξφιν ησλ Κιαδηθψλ πιινγηθψλ 
πκβάζεσλ. Οιηθή κεηελέξγεηα (ρσξίο πεξηνξηζκνχο) θαη απφιπηε ηζρχο ηεο αξρήο ηεο 
εχλνηαο. 

 Καηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ αληηαζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
ηζνπέδσζε ησλ δηθαησκάησλ καο, ζηε κφληκε νκεξία ησλ ζπληάμεσλ θαη ζηελ θαηάξγεζε 
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

 Αλεκπφδηζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζε φια ηα επίπεδα κε θπξίαξρα δηθαηψκαηα, πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηελ εξγαζία απφ αλεμέιεγθηεο απνιχζεηο θαη ππεξαζπίδνπλ ηελ Απεξγία 
σο βαζηθφ φπιν – δηθαίσκα αληίζηαζεο θαη δξάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Οη ηξάπεδεο λα γίλνπλ κνριφο επαλεθθίλεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ζηφρν ηελ 
παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ρσξίο εμσγελείο 
παξεκβαηηζκνχο, πνπ επηρεηξνχλ λα αιινηψζνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ 
Δηνηθήζεσλ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε θεξδνζθνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
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Δε ζα θαηαζέζνπκε ηα φπια ηνπ αγψλα θαη ηεο δηαξθνχο πξνζπάζεηαο λα απνηηλάμνπκε ηηο 
κλεκνληαθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κε απφιπηε θπβεξλεηηθή ζπλαίλεζε, νχηε ζα 
νδεγεζνχκε κνηξνιαηξηθά ζε θαηάζηαζε απνγνήηεπζεο θαη αδξάλεηαο, πνπ πξνζπαζνχλ λα καο 
επηβάινπλ. 

Είκαζηε εδψ θαη ζα παξακείλνπκε ακεηαθίλεηνη ππεξαζπηζηέο ηνπ δίθηνπ καο, πνπ 
θαηαθηήζεθε κε ζθιεξνχο αγψλεο, γηαηί εθθξάδνπκε ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο ρψξαο καο. 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

ΟΛΟΘ ΣΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΗ ΑΠΕΡΓΘΑ ΣΗ ΓΕΕ 

ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 8/12 ΚΑΘ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΘ 11 ΣΟ ΠΡΩΘ  

ΣΟ ΠΕΔΘΟΝ ΣΟΤ ΆΡΕΩ. 

Με παξνπζία, κε ςπρή θαη κε θαξδηά, γηαηί θαζήθνλ φισλ καο ηνχηεο ηηο ψξεο είλαη λα πάξνπκε 
πίζσ φ,ηη καο ζηέξεζαλ νη κλεκνληαθέο πνιηηηθέο – φρη κφλν γηα καο – αιιά θαη γηα ηηο επφκελεο 
γεληέο θαη ηε ρψξα καο, πνπ πξέπεη επηηέινπο λα απνθηήζεη δχλακε, αμηνπηζηία θαη ππφζηαζε ζην 
Επξσπατθφ γίγλεζζαη, φπσο αξκφδεη ζηελ ίδηα θαη ζην ιαφ καο. 

 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΘΟΤΛΘΑΝΟΤ ΚΑΘ ΠΑΣΗΘΩΝ ΣΘ 11:00 

 
 

 
   Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο, 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

                                   ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                ΑΥΘΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


