Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στις δύσκολες στιγμές που περνούν οι συνάνθρωποι μας, που έζησαν τις καταστροφικές συνέπειες
των πρόσφατων πυρκαγιών, η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι – Μέλη της συμπαραστέκονται ενεργά και έμπρακτα,
προκειμένου να συμβάλλουν έστω και ελάχιστα στην ανακούφιση τους.
Στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης μας έχει αποφασιστεί ήδη από την Ο.Τ.Ο.Ε. και τους
Συλλόγους - Μέλη της, να διαθέσουν οικονομική ενίσχυση προς τους πληγέντες, που θα αποδοθεί στους
∆ήμους Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα στους ∆ήμους, δηλαδή, που υπήρξαν οι τραγικές απώλειες
συνανθρώπων μας.
Επίσης, οι Σύλλογοι θα καταγράψουν τους/τις πληγέντες συναδέλφους/σσες, ώστε από
κοινού με την Ομοσπονδία να παρέμβουμε στις ∆ιοικήσεις των Τραπεζών και να εξασφαλίσουμε τη
δέσμευσή τους για την ανάληψη άμεσων μέτρων που θα βοηθήσουν έμπρακτα τους πληγέντες
συναδέλφους μας.
Για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεισφοράς και της ένδειξης της αλληλεγγύης μας,
καλούμε τους εργαζόμενους στις Τράπεζες να συνδράμουν με τη δική τους οικονομική συμβολή,
συγκεντρώνοντας χρήματα σε ερανικό Λογαριασμό. Επειδή είναι χρονοβόρα διαδικασία το άνοιγμα
τέτοιου λογαριασμού, η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι θα χρησιμοποιήσουν τον ερανικό Λογαριασμό του
Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, για το σκοπό αυτό και με τα κάτωθι στοιχεία:

Λογαριασμός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σ.Υ.Τ.Ε.
που τηρείται στο Τμήμα ∆ημοσίων Οργανισμών
(ΚΑ 612146190 - ΙΒΑΝ: GR7601000240000000612146190).
και για χρονική διάρκεια από Τετάρτη 1-8-2018 έως και Τετάρτη 20-9 2018
Υπάρχων ερανικός Λογαριασμός από κάποιο Σύλλογο, μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί και αυτός
για τα μέλη του και η Ομοσπονδία θα το εντάξει και αυτό στις συνολικές δράσεις.
Για την ΟΤΟΕ και τους Συλλόγους - Μέλη της, όπως και για όλους τους εργαζόμενους
συναδέλφους, οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν την ελάχιστη συνεισφορά για την αποκατάσταση των
πληγών που προκλήθηκαν από την τραγική καταστροφή που συνέβη στην Αττική.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

