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Στις 4 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, μισθωτοί, επαγγελματίες, 

επιστήμονες, αγρότες, συμμετέχουν στην Πανελλαδική κινητοποίηση αντίστασης και αγώνα, ενάντια 

στις ισοπεδωτικές μνημονιακές πολιτικές, που εφαρμόζει η Κυβέρνηση με αιχμή το Ασφαλιστικό. 

 

Στα αιτήματα της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ, η ΟΤΟΕ  προσθέτει και τις θέσεις του 

κλάδου για το Ασφαλιστικό και το διεκδικητικό πλαίσιο της Σ.Σ.Ε. των Τραπεζοϋπαλλήλων, που 

βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης με τις Διοικήσεις των Τραπεζών και περιλαμβάνει την 

προστασία της απασχόλησης και την αποτροπή κάθε κινδύνου απολύσεων στον κλάδο, τη 

μέριμνα αντιμετώπισης των οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι τραπεζοϋπάλληλοι με ρυθμίσεις 

δανείων (μείωση επιτοκίων και διεύρυνση χρόνου αποπληρωμής), τη μισθολογική σταθερότητα, την 

προώθηση αιτημάτων ισότητας κ.α. Τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης των συντάξεων, που οδηγεί 

το σχέδιο-πρόταση της Κυβέρνησης, είναι απαγορευτικά για τη δυνατότητα των τραπεζοϋπαλλήλων 

να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες τους, ενώ ταυτόχρονα συρρικνώνεται ακόμα 

περισσότερο και η όποια ελπίδα συνταξιοδότησης των νέων συναδέλφων, που πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να παραμείνει ζωντανή. 

 

Έχουμε απόλυτη επίγνωση, ότι θα συκοφαντηθούμε ξανά, όπως στο παρελθόν και θα 

κατηγορηθούμε ως δήθεν προνομιούχοι, στα πλαίσια μιας πάγιας τακτικής κοινωνικού 

αυτοματισμού από εκείνους, που θέλουν να καταργήσουν τις κατακτήσεις μας και να 

αμφισβητήσουν την κοινωνική διάσταση της ιστορίας του κλάδου μας και των αγώνων μας. Ο 

αγώνας ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας είναι η μόνη ελπίδα, μήπως οι κυβερνώντες και οι 

δανειστές, αντιληφθούν ότι αυτός ο λαός δεν αντέχει άλλο, ούτε τη συνεχιζόμενη λιτότητα, αλλά ούτε 

και την κοροϊδία των ντόπιων και ξένων μαθητευόμενων μάγων, που εμπορεύονται πολιτικά την 

ελπίδα και τις αγωνίες του λαού μας. 

 

Το Σωματείο καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν μαζικά, αποφασιστικά, αγωνιστικά στην 

απεργία που αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. 
 

 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

(ΣΙΝΑ & ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9) ΣΤΙΣ 10:30 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
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