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Προς τους συναδέλφους - μέλη του Union: 
 

• Θεσσαλονίκης  

• Καβάλας  

• Ν. Μουδανιών  
 
 

Σας στέλνουμε σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση της Ο.Τ.Ο.Ε. που αφορά την 
ενημέρωση σας επί των απόψεων της Ομοσπονδίας για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που 
διέρχεται ο Κλάδος, οι Τράπεζες και η Οικονομία σήμερα. 

 

Παράκληση να παραβρεθείτε στις συγκεντρώσεις κατά τόπους.  
 
«Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, που οδήγησαν στη συνέχιση των μνημονίων 

και στην επιδείνωση του κλίματος της απογοήτευσης και της ανασφάλειας στην ελληνική 
κοινωνία και στους εργαζόμενους, επιβάλλουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων των 
μαζικών φορέων, με στόχο την αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων, που αφορούν 
στους εργαζόμενους που εκπροσωπούν. 

Η Ο.Τ.Ο.Ε. με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσα εξελίσσονται και επηρεάζουν άμεσα ή 
έμμεσα τους εργαζόμενους και τις τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται ξανά «στο μάτι του 
κυκλώνα» λόγω των περιορισμών κεφαλαίων, οργανώνεται, αντιστέκεται, καταθέτει 
προτάσεις και αγωνίζεται για την υπεράσπιση του κλάδου των τραπεζών στο σύνολό του. 

Για όλα όσα αφορούν στην κατάσταση και την προοπτική των τραπεζών,  αλλά και τις 
ανάγκες και τις αγωνίες των εργαζόμενων με επίκεντρο την ασφάλεια της εργασίας και των 
βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και τέλος για τις θέσεις και το 
σχέδιο δράσης, η Ο.Τ.Ο.Ε. διοργανώνει κύκλο περιοδειών και συγκεντρώσεων ενημέρωσης 
και ανταλλαγής απόψεων με τους εργαζόμενους, ξεκινώντας την ερχόμενη εβδομάδα από 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. 

1. Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 7:00 το 
απόγευμα, στα γραφεία της Ο.Τ.Ο.Ε. (Βασ. Ηρακλείου 32, 7ος όροφος). 

2. Συγκέντρωση στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 το 
απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Ν. Μουδανιών. 

3. Συγκέντρωση στην Καβάλα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 το απόγευμα, 
στο Ξενοδοχείο Γαλαξίας (Ελ. Βενιζέλου 27, Καβάλα)».  

 

 

 
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
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