
 

 
 

 

Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2018 
 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΟΛΟΙ ΣΗΝ 

24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ ΓΕΕ 

ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η ΟΣΟΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν 

στην 24ωρη Γενική Απεργία την Σετάρτη 30 Μαΐου και στο υλλαλητήριο στην 

πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί, που πραγματοποιούνται από την ΓΕΕ και 

εντάσσονται στα πλαίσια της «Κοινωνικής υμμαχίας» σε συνεργασία με το 

σύνολο σχεδόν των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων της χώρας. 

Οη ηξαπεδνϋπάιιεινη βηώλνπκε θαζεκεξηλά όπωο θαη ην ζύλνιν ηωλ πνιηηώλ, ηα 
απνηειέζκαηα κηαο παξαηεηακέλεο θαη πξωηνθαλνύο ζε έληαζε θαη δηάξθεηα επίζεζεο, ζηα 
νηθνλνκηθά, εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα. 

Η νηθνλνκία θαη ε θνηλωλία εγθιωβηζκέλε ζε έλαλ ζπλερή θαύιν θύθιν όπνπ θπξηαξρεί ν 
ιαϊθηζκόο, ε πόιωζε θαη ν θνηλωληθόο απηνκαηηζκόο, πεξηζωξηνπνηεί νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο 
πγηείο παξαγωγηθέο δπλάκεηο, θαηαδηθάδεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή αζθπμία νινέλα θαη 
πεξηζζόηεξνπο εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο. 

Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζπλερίδεη λα θνξηώλεη ζηνπο εξγαδόκελνπο ην ζύλνιν ηωλ 
κλεκνληαθώλ ππνρξεώζεωλ, πέξα από ηελ ππεξθνξνιόγεζε θαη ηελ πνιηηηθή ιηηόηεηαο πνπ 
εθαξκόδεη. 

Η άγξηα ππεξθνξνιόγεζε, ε απνδόκεζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε απνξξύζκηζε 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη ηώξα πηα νδεγνύλ ζηελ 
πξνϊνύζα θηωρνπνίεζε κεγάιωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ. 

Οη εξγαδόκελνη ζηηο Τξάπεδεο απαηηνύκε λα ζηακαηήζεη άκεζα ε βάλαπζε 
ππεξθνξνιόγεζε, ε ζπξξίθλωζε ηωλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαηωκάηωλ, ε ππνβάζκηζε ηεο πγείαο 
θαη ηεο θνηλωληθήο αζθάιηζεο. 

Ελώλνπκε ηηο δπλάκεηο καο κε ηνπο εξγαδόκελνπο όιεο ηεο ρώξαο, κε ηηο παξαγωγηθέο 
δπλάκεηο πνπ ζηέθνληαη όξζηεο, κε ηε θνηλωλία ηωλ πνιηηώλ, πνπ αγωλίδνληαη γηα κηα άιιε 
Ειιάδα πνπ ζα αθήζεη πίζω ηελ νηθνλνκηθή θαρεμία θαη θνηλωληθή θαη ζεζκηθή απνξξύζκηζε. 

πλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο ηόζν ζε θιαδηθό, όζν θαη ζε εζληθό παλεξγαηηθό 
επίπεδν γηα αμηνπξέπεηα ζηελ εξγαζία, ζηηο ακνηβέο, ζηα αζθαιηζηηθά θαη θνηλωληθά καο 
δηθαηώκαηα. 

ΟΛΟΙ  

ΣΟ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΓΕΕ 

30 ΜΑΪΟΤ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 

ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΛΑΤΘΜΩΝΟ 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
                                     ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ         ΑΥΙΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 
 


