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ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-03-2019
«Δεν Δεχόμαστε Ελεημοσύνη, έχουμε
Αξιοπρέπεια, είμαστε Εργαζόμενοι»
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας καλούμε όλους να δώσετε το δυναμικό παρών σας με τη συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική
Απεργία που προκήρυξε η ΟΤΟΕ για την Τετάρτη 20 Μαρτίου.
Συνάδελφοι ,
Στην απεργία αυτή συμμετέχουμε ΌΛΟΙ για την υπογραφή ικανοποιητικής Κλαδικής ΣΣΕ.
Συμμετέχουμε γιατί επιτέλους ήρθε η ώρα να καταλάβουν οι Τράπεζες και οι Διοικήσεις τους ότι πρέπει:





Να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί απέναντι σε εμάς τους εργαζόμενους που
στηρίξαμε με όλη την δύναμή μας την Τράπεζα, παρά την μεγάλη μείωση προσωπικού.
Να καταλάβουν ότι πρέπει να παίξουν το ρόλο τους για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας
και τις κοινωνίας με αναπτυξιακά σχέδια που θα φέρουν έσοδα στο τραπεζικό σύστημα και ΟΧΙ
έσοδα από τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων των εργαζομένων.
Να καταλάβουν ότι η αντιπρόταση τους για αύξηση 2€ στις αποδοχές μας είναι τουλάχιστον
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προσβλητική
Να καταλάβουν ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να αναπληρώσουν τις μισθολογικές απώλειες (μετά
την εξοικονόμηση κόστους 1,5Δις ευρώ το χρόνο από μειώσεις προσωπικού και εισοδημάτων)
ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,
Η απεργία αύτη είναι η πρώτη που προκηρύσσει ο κλάδος μας και η ΟΤΟΕ μετά από πολύ καιρό, ένας
κλάδος που κατοχύρωσε ότι μας ανήκει μέσα από επιτυχημένους αγώνες. Ας αποδείξουμε και εμείς με
τη σειρά μας ότι σεβόμαστε την ιστορία του κλάδου μας, διεκδικώντας το μέλλον μας και
εξασφαλίζοντας μια ουσιαστική ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Η δικαιολογία ότι δεν απεργώ γιατί δεν απεργεί ο διπλανός μου είναι καταστροφική. Μην ξεχνάμε ότι
η κλαδική καθορίζει όλες τις συνθήκες εργασίας στη δουλειά μας (ωράρια, μισθούς, άδειες κλπ) και ας
αναλογιστούμε όλοι μας τι θα ακολουθήσει στην περίπτωση που δεν υπογραφεί νέα ΣΣΕ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Συμμετέχουμε στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΟΤΟΕ για την Τετάρτη 20/03/2019
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ

ΣΕΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
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