
 

 

 
 

 

 

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 
 
 

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ  
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

Η ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ!!! 
 

❖ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

❖ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Η ΟΤΟΕ μαζί με τους Συλλόγους των Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς, αποκρούει τις 

συγκαλυμμένες απολύσεις των συναδέλφων των Κλάδων Φύλαξης και Καθαριότητας (120 

άτομα), στις οποίες αποφάσισε να προχωρήσει η Διοίκηση της Τράπεζας. 
 

Η απόφαση της Διοίκησης είναι αιφνιδιαστική, κακόβουλη και έντονα αυταρχική.  
 

Τορπιλίζει το κλίμα ηρεμίας, συνοχής και συνεργασίας που έχει ανάγκη η Τράπεζα στην κρισιμότερη φάση 
μετάβασης στην επόμενη μέρα. 

 

Ταυτόχρονα, δημιουργεί υποψίες για την δρομολόγηση παραπέρα διαδικασιών εξωτερίκευσης 
εργασιών, κλάδων, τομέων και υπηρεσιών από την Τράπεζα.  

 

Η ΟΤΟΕ δεν πρόκειται να επιτρέψει ανοιχτές ή συγκαλυμμένες απολύσεις.  
  

Αυτό είναι θέση αρχής και θεμελιώδες συνδικαλιστικό, κοινωνικό και πολιτικό της καθήκον.  
 

Είναι, όμως, και καθήκον ευρύτερα της Πολιτείας και της Κυβέρνησης να σταματήσει εδώ και τώρα 
τις μεθοδευμένες ενέργειες σε βάρος των εργαζομένων. 

 

Για το λόγο αυτό απαιτούμε να πάρει άμεσα και ανοιχτά θέση η Κυβέρνηση.   
 

Οφείλει να υποχρεώσει τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να σταματήσει αμέσως κάθε σχεδιασμό 
άμεσων ή έμμεσων ομαδικών απολύσεων, που σηματοδοτεί αρνητικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα της 
χώρας, εξαιρετικά επώδυνες για τους εργαζόμενους, την οικονομία και την κοινωνία. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήσαμε από την Υπουργό Εργασίας να ορίσει άμεσα τριμερή συνάντηση, που 
θα γίνει την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 12.00 με τη συμμετοχή των Συλλόγων, της Τράπεζας Πειραιώς 
και της ΟΤΟΕ. 

 

Αμέσως μετά συνεδριάζει η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ, προκειμένου να εξειδικεύσει τις 
αποφάσεις και τις παραπέρα ενέργειές της, που αφορούν τόσο στις αντιδράσεις των Εργαζομένων όσο 
και στη στάση της στη τριμερή συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας. 

 

Καλούμε τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και τους εντολείς τέτοιων κακόβουλων αντεργατικών 
μεθοδεύσεων να ανακαλέσουν ΤΩΡΑ τις αποφάσεις τους. 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

           Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                      Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


