
 

 
 

 

Αζήλα, 22 Ννεκβξίνπ 2018 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ ΓΕΕ 

ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 
 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η ΟΤΟΕ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 32νπ Σπλεδξίνπ ηεο, ην 
νπνίν ζα εθιέμεη ηε λέα Δηνίθεζε ηνπ θιάδνπ. 

ε κηα επνρή πνπ νη αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο παξακέλνπλ 
ακεηάβιεηεο θαη δηνγθώλνληαη, ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο είλαη ζηάζηκε, ρσξίο 
θακία νξαηή πξννπηηθή αλάθακςεο, νη εξγαδόκελνη ηεο ρώξαο δίλνπλ μαλά ην 
αγσληζηηθό ηνπο παξώλ, απαηηώληαο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα, πνπ δεκηνύξγεζαλ 
ηα κλεκόληα. 

Η παλεξγαηηθή παλειιαδηθή Απεξγία ηεο ΓΕΕ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 
28 Ννέκβξε, δελ έρεη κόλν ραξαθηεξηζηηθά ππεξάζπηζεο ησλ θαηαθηήζεσλ, πνπ 
έρνπλ ιεειαηεζεί από ηα κλεκόληα θαη ηηο πνιηηηθέο, πνπ εθαξκόζηεθαλ.  

Δελ αξθεί ζήκεξα λα θσλάμνπκε μαλά ΦΣΑΝΕΙ ΠΙΑ, γηαηί ε θαηάζηαζε πνπ 
βξίζθεηαη ε ρώξα καο θαη ν ιαόο καο, εξγαδόκελνη, άλεξγνη, ζπληαμηνύρνη δελ έρεη 
παξαθάησ. 

Ο θιάδνο ηωλ ηξαπεδνϋπαιιήιωλ ζπκκεηέρεη απνθαζηζηηθά ζηελ 24ωξε Απεξγηαθή 
θηλεηνπνίεζε ηεο ΓΣΕΕ ζηηο 28 ηνπ Ννέκβξε, όπωο ζε όιεο ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο 
θαη ζέηεη γηα κηα αθόκα θνξά ην δηθό ηνπ ζπλδηθαιηζηηθό θαη πνιηηηθό ζηίγκα, όρη κόλν κε ηε 
κνξθή ηεο δίθαηεο αγαλάθηεζεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο δηακαξηπξίαο. 

Τν δηθό καο ζηίγκα ζηελ 24ωξε παλειιαδηθή Απεξγία ηεο ΓΣΕΕ έρεη ραξαθηεξηζηηθά 
δηεθδίθεζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ καο κέζα από ζέζεηο, πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο, πνπ 
αθνξνύλ ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ ηωλ εξγαδνκέλωλ, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ειιεληθήο 
θνηλωλίαο. 

Θέινπκε νη Τξάπεδεο λα γίλνπλ κνριόο αλάπηπμεο θαη πξννπηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία 
θαη ηνλ ηόπν καο, ζηα πιαίζηα κηαο εζληθήο, θνηλωληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα 
έρεη ζην επίθεληξν ηνλ άλζξωπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Η πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ καο 
δηθαησκάησλ, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο, ηεο λέαο ςεθηαθήο 
επνρήο ζε όθεινο ηεο θνηλσλίαο, ε δξαζηηθή κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε θνηλσληθή 
ζπλνρή, πνπ δπζηπρώο ράζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα, είλαη δεηνύκελα πνπ καο 
αθνξνύλ όινπο. 
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Με απηό ην πεξηερόκελν ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξαπεδνϋπαιιήισλ, πνπ απνηειεί θαη ηνλ θεληξηθό άμνλα ηεο πξνγξακκαηηθήο 

δξάζεο ηεο ΟΣΟΕ ζην 32ν πλέδξην ηεο, βάδνπκε ηε δηθή καο ζθξαγίδα ζηελ 

Απεξγία ηεο 28 Ννέκβξε ηεο ΓΕΕ θαη θαινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο ηξάπεδεο, 

όρη κόλν λα δώζνπλ ην αγσληζηηθό ηνπο παξώλ, αιιά λα δείμνπλ μαλά, όηη ν θιάδνο 

καο δίθαηα βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηεο ρώξαο. 

Τν ζύλζεκά καο «ΠΑΝΣΑ ΜΠΡΟΣΑ για την Εργασία, για την Ανάπτυξη, 

για την Κοινωνία» είλαη ε δηθή καο ζηαζεξή θαη αηαιάληεπηε ζέζε αξρήο, ηελ νπνία ζα 

εμαθνινπζνύκε λα ππεξεηνύκε απέλαληη ζε όιεο ηηο αληημνόηεηεο ηεο επνρήο καο. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΓΕΕ  

στις 28 Νοέμβρη. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

τον αγώνα για μια νέα εποχή  

οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

Διεκδικούμε ξανά τα δικαιώματα που μας στέρησαν  

και το μέλλον που μας αξίζει. 

 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                              ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ         ΑΥΙΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 

 


