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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 115  /  15-05-2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση της Ο.Τ.Ο.Ε. Νο 17/15-05-2017 για την 

24ωρη Γενική Απεργία που έχει προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε. την Τετάρτη 17/05/2017, την 

οποία το Δ.Σ. του Union καλύπτει για όλα τα μέλη του.  

 

 
 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017  

 

24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 17 ΜΑΪΟΥ  

 

 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ 

 
 

 Η ΟΤΟΕ, εκφράζοντας τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων συμμετέχει 

στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 17 Μαΐου και 

ενώνει τη φωνή διαμαρτυρίας και αντίστασης των εργαζομένων στις 

Τράπεζες με τη φωνή όλων των εργαζομένων της χώρας των ανέργων, των 

συνταξιούχων, της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της που παλεύει για 

επιβίωση. 

 Δυστυχώς, η ΕΛΠΙΔΑ προδόθηκε και οι αγώνες των εργαζομένων ενάντια στις 
πολιτικές των δύο πρώτων μνημονίων «έγιναν σκαλοπάτι» για το 3ο και το 4ο μνημόνιο τα 
οποία έφερε αυτή η Κυβέρνηση.   

Μια Κυβέρνηση που πήρε την εξουσία με δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό για 
«σκίσιμο των μνημονίων», που όχι μόνο δεν τήρησε, αλλά οδήγησε τη χώρα και την 
ελληνική κοινωνία σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια, δυστυχία και απόγνωση. 
 Η ΟΤΟΕ και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες, αντιλήφθηκαν πρώτοι και κατήγγειλαν την 
παράδοση της οικονομίας της χώρας στους ξένους γιατί βίωσαν τον αφελληνισμό των 
Τραπεζών στο επίπεδο των μετόχων, της σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων και του 
ελέγχου των αποφάσεων και των στρατηγικών επιλογών, που όπως όλα δείχνουν δεν θα 
υπηρετήσουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε όφελος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά 
τα συμφέροντα των νέων μετόχων. 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
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 Η Κυβέρνηση της χώρας παρά τα μεγάλα λόγια και τις βαρύγδουπες διακηρύξεις 
«περί σκληρής διαπραγμάτευσης», είναι απλός θεατής των εξελίξεων που διαμορφώνει 
καθ’ υπαγόρευση το νομοθετικό πλαίσιο των δεινών που επιφυλάσσουν για το λαό μας το 
3ο και το 4ο μνημόνιο. 

 Διαρκείς μειώσεις των συντάξεων 
 Εξοντωτική φορολογική επιβάρυνση  
 Μειώσεις των εισοδημάτων  
 Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
 Λιτότητα χωρίς τέλος 
 Απελευθέρωση των απολύσεων 
 Ανεργία, φτώχεια και εξαθλίωση 

 Όλα αυτά και άλλα πολλά συνθέτουν τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα 
που έφεραν τη χώρα μας στη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και το 
λαό μας «να ελπίζει σε μια καλή θέση» στις ουρές των συσσιτίων. 
 Για όλους αυτούς τους λόγους και όχι μόνο, είναι καθήκον ΟΛΩΝ μας να 
αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. 
 Η συμμετοχή στη γενική Απεργία στις 17 Μαΐου έχει ουσιαστική και συμβολική 
σημασία γιατί πρέπει να δείξουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ότι ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ.   

Δεν σκύβουμε το κεφάλι στις πολιτικές της εξαθλίωσης που μας επιβάλλουν. 
 Διεκδικούμε την ανάπτυξη του τόπου μας σε όφελος της ελληνικής κοινωνίας 
και του λαού μας. 
 Παλεύουμε για ένα μέλλον που μας αξίζει. 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

 

 
 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                           Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 


