
 

 

 

 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018 

ΕΜΠΡΑΚΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΙ ΠΛΗΓΕΙΕ ΠΕΡΙΟΧΕ 

 

Σσναδέλθιζζες, Σσνάδελθοι,   

ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλνύλ νη ζπλάλζξωπνη καο, πνπ έδεζαλ ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

ηωλ πξόζθαηωλ ππξθαγηώλ, ε ΟΣΟΕ θαη νη ύιινγνη – Μέιε ηεο ζπκπαξαζηέθνληαη ελεξγά θαη έκπξαθηα, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ έζηω θαη ειάρηζηα ζηελ αλαθνύθηζε ηνπο. 

ην πιαίζην ηεο έκπξαθηεο αιιειεγγύεο καο έρεη απνθαζηζηεί ήδε από ηελ Ο.Σ.Ο.Ε. θαη ηνπο 

πιιόγνπο - Μέιε ηεο, λα δηαζέζνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ηνπο πιεγέληεο, πνπ ζα απνδνζεί ζηνπο 

Δήκνπο Ραθήλαο - Πηθεξκίνπ θαη Μαξαζώλα ζηνπο Δήκνπο, δειαδή, πνπ ππήξμαλ νη ηξαγηθέο απώιεηεο 

ζπλαλζξώπωλ καο.  

Δπίζεο, νη ύιινγνη ζα θαηαγξάςνπλ ηνπο/ηηο πιεγέληεο ζπλαδέιθνπο/ζζεο, ώζηε από 

θνηλνύ κε ηελ Οκνζπνλδία λα παξέκβνπκε ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ θαη λα εμαζθαιίζνπκε ηε 

δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ αλάιεςε άκεζσλ κέηξσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ έκπξαθηα ηνπο πιεγέληεο 

ζπλαδέιθνπο καο. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζπλεηζθνξάο θαη ηεο έλδεημεο ηεο αιιειεγγύεο καο, 

θαινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Σξάπεδεο λα ζπλδξάκνπλ κε ηε δηθή ηνπο νηθνλνκηθή ζπκβνιή, 

ζπγθεληξώλνληαο ρξήκαηα ζε εξαληθό Λνγαξηαζκό.  Δπεηδή είλαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία ην άλνηγκα 

ηέηνηνπ ινγαξηαζκνύ, ε ΟΣΟΔ θαη νη ύιινγνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ εξαληθό Λνγαξηαζκό ηνπ 

πιιόγνπ Τπαιιήισλ Σξάπεδαο Διιάδνο, γηα ην ζθνπό απηό θαη κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 

Λογαριαζμός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σ.Υ.Τ.Ε.  

ποσ ηηρείηαι ζηο Τμήμα Δημοζίων Οργανιζμών 

(ΚΑ 612146190 - ΙΒΑΝ: GR7601000240000000612146190). 

και για τρονική διάρκεια  από Τεηάρηη 1-8-2018 έως και Τεηάρηη 20-9 2018 

 

Τπάξρωλ εξαληθόο Λνγαξηαζκόο από θάπνην ύιινγν, κπνξεί θπζηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απηόο 

γηα ηα κέιε ηνπ θαη ε Οκνζπνλδία ζα ην εληάμεη θαη απηό ζηηο ζπλνιηθέο δξάζεηο. 

Γηα ηελ ΟΣΟΔ θαη ηνπο πιιόγνπο - Μέιε ηεο, όπωο θαη γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο 

ζπλαδέιθνπο, νη παξαπάλω ελέξγεηεο απνηεινύλ ηελ ειάρηζηε ζπλεηζθνξά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ 

πιεγώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ ηξαγηθή θαηαζηξνθή πνπ ζπλέβε ζηελ Αηηηθή.  

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                    Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

    ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ            ΑΥΙΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 




