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24ωρη Απεργία 
 

Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2016 

Συναδζλφιςςεσ ςυνάδελφοι, 

Τθν Πζμπτθ 04 Φεβρουαρίου 2016 όλοι οι εργαηόμενοι, οι μιςκωτοί, οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ 
όλων των κλάδων, οι αγρότεσ ςυγκεντρώνουν τισ δυνάμεισ τουσ, ςυμμετζχοντασ ςτθν απεργία ενάντια 
ςτα μζτρα που επιβάλει θ υλοποίθςθ του 3ου μνθμονίου.  Ζνα μνθμόνιο που μασ ζφερε αυτι θ 
κυβζρνθςθ και ζρχεται να χτυπιςει πλζον τθν καρδιά των εργαςιακών, κοινωνικών και αςφαλιςτικών 
δικαιωμάτων ςυνεχίηοντασ το ζργο των προθγοφμενων μνθμονίων. 

Ο ςφλλογόσ μασ ςυμμετζχει ςτθν 24ωρθ Πανελλαδικι απεργία που ζχει προκθρφξει θ ΓΣΕΕ και θ 
ΑΔΕΔΥ με αίτθμα τθν απόςυρςθ του τερατουργιματοσ που προτείνει θ κυβζρνθςθ για το  
αςφαλιςτικό. Μία πρόταςθ νόμου που επιχειρεί να βάλει ταφόπλακα ςτα όνειρα των εργαηόμενων 
για μία αξιοπρεπι ςφνταξθ κακώσ και ζνα πλιγμα για τουσ ιδθ ςυνταξιοφχουσ κακώσ επίκεινται 
νζεσ μειώςεισ. 
 
Συναδζλφιςςεσ ςυνάδελφοι, 
 
υμμετζχουμε ςτθν απεργία τθσ Πζμπτθσ ςυμπορευόμενοι ςτο αίτθμα τθσ ΟΣΟΕ για τθν υπογραφι 
τθσ νζασ κλαδικισ ςφμβαςθσ: 

 με προτεραιότθτα ςτθν προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ και ςτθν αποτροπι κάκε κινδφνου 

απολφςεων ςτον κλάδο. 

 ςτθ ςτιριξθ του κεςμοφ του Ενιαίου Μιςκολογίου και ςτθ ςταδιακι αποκατάςταςθ των 

απωλειών. 

 ςτθ δθμιουργία κλαδικοφ φορζα, που κα παρζχει ςυμπλθρωματικά ολοκλθρωμζνεσ παροχζσ 

υγείασ ςτουσ τραπεηοχπαλλιλουσ (εν ενεργεία και ςυνταξιοφχουσ) και ςτα μζλθ των 

οικογενειών τουσ. 

 ςτθ μζριμνα αντιμετώπιςθσ των οικονομικών πιζςεων που δζχονται οι τραπεηοχπάλλθλοι με 

ρυκμίςεισ δανείων (μείωςθ επιτοκίων και διεφρυνςθ χρόνου αποπλθρωμισ). 

 Στθν προώκθςθ αιτθμάτων Ιςότθτασ. 
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Σα αιτιματα  τθσ απεργίασ αφοροφν όλουσ μασ άμεςα. 

Πρζπει να ςτείλουμε το δικό μασ μινυμα. 

Η ςυμμετοχι μασ είναι κακοριςτικι. 

 
 
Υπενκυμίηουμε ότι ςφμφωνα με το νόμο δεν είμαςτε υποχρεωμζνοι να δθλώςουμε τθ ςυμμετοχι μασ 
ςτθν απεργία εκ των προτζρων. Για οποιαδιποτε παρεμπόδιςθ ςτο δικαίωμα τθσ απεργίασ να 
ενθμερώνετε το φλλογο. 
 
 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΟΛΟΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ 
ΣΗ ΓΕΕ ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 4/2  ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΛΑΤΘΜΩΝΟ 

 
Π Ρ Ο Τ ΓΚ ΕΝΣ Ρ Ω Η  Σ ΡΑ Π ΕΖΟ Ϋ ΠΑ Λ Λ Η ΛΩ Ν  

Ε Ξ Ω ΑΠ Ο Σ Α  Γ ΡΑ Φ ΕΙ Α  Σ Η  ΟΣ ΟΕ ( Β Η Α ΡΙ Ω ΝΟ  9 )  
 Σ Ι   1 0 :3 0  Σ Ο ΠΡ ΩΙ  

 
 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                             Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

                                ΑΝΣΩΝΗ ΓΔΛΗΥΑΣΙΟ                      ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΡΙΒΑ 
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