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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 088 / 04-11-2022  
 

 

Απεργούμε στις 9 Νοεμβρίου 2022 
 

Απεργία Γ.Σ.Ε.Ε. που συμμετέχει και η Ο.Τ.Ο.Ε. 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Σας διαβιβάζουμε την συνημμένη ανακοίνωση της Ο.Τ.Ο.Ε. για την απεργία της 9ης 

Νοεμβρίου 2022 που πρέπει να πετύχει, για να δώσουμε επιτέλους το μήνυμα των εργαζομένων 

προς κάθε κατεύθυνση. 
 

Το Δ.Σ. του Union Eurobank καλύπτει όλα τα μέλη του και τα καλεί να απεργήσουν.  
 

Ανακοίνωση Νο 15 της Ο.Τ.Ο.Ε. 
 
 

 

Αθήνα, 2  Νοεμβρίου 2022 
 

 

Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΞΑΝΕΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ  

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ & ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

 

Διεκδικούμε: 

 
 

► Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας και ανάκτησης της αγοραστικής μας δύναμης. 

► Αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις  

και τις ΣΣΕ. 

► Προστασία της Εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων. 

► Δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική πρόοδος. 
 

Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας EUROBANK 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

 

Η ΟΤΟΕ και σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου στηρίζουμε ενεργά τις 

διεκδικήσεις των εργαζόμενων όλης της χώρας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.  

 

 

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 9-11-2022 ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΛΑΔΟΥ 
 
 

Διεκδικούμε:  

 

- Η Κυβέρνηση να εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα ουσιαστικής προστασίας των εργαζόμενων και 

κάθε πολίτη από την κερδοσκοπία και την αισχροκέρδεια. Με ουσιαστικές παρεμβάσεις στις 

αγορές αγαθών, υπηρεσιών και ενέργειας.  

- Μέσα από συστηματικό και διευρυμένο Κοινωνικό Διάλογο, μέτρα καθολικής προστασίας 

απέναντι στην κρίση. 

- Πλήρη αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων,  ολοσχερή κατάργηση 

της μνημονιακής ΠΥΣ 6/2012, καθώς και όλων των διατάξεων και νομοθετημάτων που μέχρι 

σήμερα συστηματικά αποδυναμώνουν  και ναρκοθετούν τη θέση των εργαζόμενων στις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα συλλογικά τους δικαιώματα. Πλήρη μετενέργεια και 

επέκταση ισχύος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέχρι την υπογραφή νέας συλλογικής 

σύμβασης.  

- ΟΧΙ στην συρρίκνωση του κλάδου. 

- Αποτελεσματική προστασία από απολύσεις και άμεση κατάργηση κάθε αντίθετης νομοθετικής 

διάταξης.  

- Ενισχυμένο Κοινωνικό Κράτος, με ουσιαστική στήριξη όλων των ευάλωτων νοικοκυριών για να 

έχουν στέγη, φαγητό, θέρμανση, πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες. 

Προστασία όλων των δημόσιων αγαθών  (παιδείας, υγείας, ενέργειας, ύδρευσης κλπ.). 

- Ολοκληρωμένη προστασία της πρώτης κατοικίας και ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης για την 

απόκτησή της, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες, ιδίως των νέων 

ζευγαριών.  

- Τραπεζικό σύστημα με αναπτυξιακό προσανατολισμό και κοινωνική διάσταση, στήριγμα της 

ανάπτυξης, των τοπικών κοινωνιών και της χώρας. 

- Δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά 

αγαθά και υπηρεσίες. 

- Βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.   

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Δεν μπορεί συνεχώς να ακριβαίνουν τα πάντα, με τους μισθούς, τις συντάξεις, τα 

περισσότερα εισοδήματα να χάνουν την αξία τους και αυτό να αντιμετωπίζεται σαν «φυσιολογική 

παράπλευρη απώλεια». 

Δεν μπορεί ένας πληθωρισμός που οφείλεται στην έλλειψη προσφοράς αγαθών και 

υπηρεσιών καθώς και σε εξόφθαλμα κερδοσκοπικές πρακτικές, να αντιμετωπίζεται 

αποσπασματικά, τη στιγμή που μειώνεται δραστικά η αγοραστική δύναμη για την μεγάλη 

πλειοψηφία των συμπολιτών μας.  
Όσοι σήμερα συνιστούν «εγκράτεια», ας την εφαρμόσουν πρώτα στα υπερκέρδη, στα κέρδη 

που φοροδιαφεύγουν και στους φορολογικούς παραδείσους. 

Όσοι σήμερα φοβούνται, δήθεν, σπιράλ «μισθών-τιμών», να ξαναδούν τα πραγματικά 

δεδομένα, την κατάσταση στην κοινωνία και στους εργαζόμενους. Η χώρα δεν αντέχει νέα 

αδιέξοδα ύφεσης, νέα αδιέξοδα οικονομικής και κοινωνικής υποβάθμισης.  
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Όσοι σήμερα υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις και τα εργασιακά δικαιώματα, 

ουσιαστικά δρομολογούν παραπέρα διεύρυνση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση της 

Δημοκρατίας  και των δημοκρατικών θεσμών.  

 

 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  9-11-2022   

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΙΣΧΥΡΗ Η ΦΩΝΗ  

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 
  

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ 

 
 

ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 

Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ στην απεργία  

και στο Συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα,  

στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.00 το πρωί. 

Προσυγκέντρωση  Κοραή και Σταδίου στις 10.30 το πρωί. 
 

 

        
        Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς, 

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ                         ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ   

 

 

 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                              Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


