
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 

Αζήλα, 4  Απξηιίνπ 2022 

 
 

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 

συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανελλαδική Γενική 

Απεργία της ΓΣΕΕ  

και στη Συγκέντρωση  

στην Πλατεία Κλαυθμώνος ώρα 11.00 π.μ. 
 

 Ενάνηια ζηην ακπίβεια και ηιρ ανιζόηηηερ 

 Για αξιοππεπή διαβίωζη για όλοςρ   
 

 

Σςναδέλθιζζερ, Σςνάδελθοι, 

Εδσ θαη 14 ρξόληα, νη ζπλερηδόκελεο θξίζεηο θαη νη αζθπθηηθνί κλεκνληαθνί πεξηνξηζκνί 

ελίζρπζαλ ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ζπξξίθλσζαλ ηνπο κηζζνύο, ηηο ζπληάμεηο θαη ηα 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα  

Σαλ λα κελ έθηαλαλ όια απηά, ε ελεξγεηαθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία  

εθηνμεύνπλ ζήκεξα ηελ αθξίβεηα ζε επίπεδα πξσηνθαλή κεηά ηελ έληαμε ηεο ρώξαο ζην 

επξώ. 

Σε επίπεδα πνπ απεηινύλ λα απαμηώζνπλ ηα κηθξνκεζαία εηζνδήκαηα, ηηο ακνηβέο, ηηο 

ζπληάμεηο, ηηο απνηακηεύζεηο, ζε επίπεδα πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ πιεξσκή ησλ δηνγθσκέλσλ 

ινγαξηαζκώλ θαη ηαπηόρξνλα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ελόο κέζνπ λνηθνθπξηνύ ζε 

βαζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Η ΟΣΟΕ θαη ζύζζσκνο ν ηξαπεδνϋπαιιειηθόο θιάδνο ζπληάζζνληαη κε όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηεο ρώξαο θαη δηεθδηθνύλ:  

 Επαξθή νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηνο από 

ηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ ζηελ ελέξγεηα, ζηηο δαπάλεο ζηέγαζεο θαη ζε βαζηθά 

θαηαλαισηηθά αγαζά.  

 Πνηνηηθέο θαη αλαβαζκηζκέλεο δεκόζηεο ππεξεζίεο Τγείαο, Πξόλνηαο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο γηα όινπο.  
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 Επαξθή θαη δίθαην θαηώηαην κηζζό ζηα 751 επξώ θαη απνθαηάζηαζε ηεο ξύζκηζήο 

ηνπ κε ΕΓΣΣΕ. 

 ‘Ακεζε θαηάξγεζε ηεο ΠΤ 6/2012, πνπ πάγσζε ηηο κηζζνινγηθέο σξηκάλζεηο, 

απνζηαζεξνπνίεζε ηελ εξγαζία θαη ππνβάζκηζε θξίζηκα ζπιινγηθά εξγαζηαθά 

δηθαηώκαηα ηνπ λ. 1876/90. 

 Πιήξε θαη άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο 

Ε, κε άξζε ησλ θηινεξγνδνηηθώλ εκπνδίσλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο θαη επέθηαζήο 

ηνπο, ησλ εκπνδίσλ ζηε κνλνκεξή πξνζθπγή ζηε Δηαηηεζία θαη ζην θύξνο ησλ 

Δηαηηεηηθώλ Απνθάζεσλ, ηελ πιήξε άξζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ παξάηαζε ηζρύνο  ησλ 

ΣΣΕ θαη ηεο κεηελέξγεηαο ησλ όξσλ ηνπο, πνπ πξέπεη λα επεθηείλνληαη ρσξίο 

εμαηξέζεηο κέρξη ηε ζύλαςε λέσλ αληίζηνηρσλ  Ε ζε θάζε θιάδν θαη ρώξν.    

 Αλαβάζκηζε ηεο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο, κε απζηεξνπνίεζε ησλ πξνζηίκσλ θαη 

απνηειεζκαηηθνύο ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη ηεο αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο ζε θάζε εξγαζηαθό ρώξν. 

 

Σςναδέλθιζζερ, ζςνάδελθοι, 

 

Οη δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ ζ.θ. νιόθιεξεο ηεο ρώξαο, καο αθνξνύλ όινπο. 

Ο αγώλαο γηα βειηησκέλα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ζεζκνύο, θαζώο θαη γηα κέηξα  

πξνζηαζίαο ησλ εηζνδεκάησλ καο από ηελ αθξίβεηα, είλαη δηαξθήο θαη ζα ζπλερηζηεί ζε όια 

ηα επίπεδα ζπιινγηθήο παξέκβαζεο θαη δξάζεο.  

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ζπκκεηέρνπκε ζηελ 24σξε Παλειιαδηθή Απεξγία ηεο ΓΕΕ ηελ Σεηάξηε 

6 Απξηιίνπ. 

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ζπκκεηέρνπκε ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ηεο Αζήλαο θαη ζηηο θαηά 

ηόπνπο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο,        

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

              ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                       ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ   


