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Αθήνα 09/12/2019 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

24ΩΡΗ ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Τις τελευταίες μέρες, με τα γεγονότα στην Τράπεζα Πειραιώς και την παραβίαση της συμφωνίας Τράπεζας Πειραιώς – 

ΟΤΟΕ – Αντιπροσωπευτικού Συλλόγου Εργαζομένων Πειραιώς (ΣΕΤΠ), το Τραπεζοϋπαλληλικό κίνημα βάλλεται με απολύσεις 

και μάλιστα σε μία περίοδο που η Οικονομία ανακάμπτει και οι Τράπεζες διαβεβαιώνουν για την ισχυροποίηση και την 

επιστροφή τους στην κερδοφορία. 

Ακόμα και στις χειρότερες μέρες της κρίσης, με αναδιαρθρώσεις που ανέτρεψαν το τοπίο  του κλάδου, οι εργαζόμενοι και 

το συνδικαλιστικό κίνημα κατάφεραν να αποτρέψουν τις απολύσεις, που ήταν ανέκαθεν κόκκινη γραμμή και αιτία πολέμου για 

τον κλάδο μας. 

Και όχι τυχαία...Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να παίζει σε επιχειρηματικές «ζαριές» και businessplans  με τη δουλειά, την 

οικογένεια και τις ζωές μας!  

Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε, εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά και η Κυβέρνηση, τα Κόμματα και οι πολίτες της χώρας μας στις 

Τράπεζες να αποφασίζουν ανεξέλεγκτα σε βάρος μας, σε βάρος της κοινωνίας που τις στήριξε από το υστέρημά της όλα τα 

προηγούμενα δύσκολα χρόνια; 

«Επιστροφή στην κανονικότητα» σημαίνει να αφήσουμε τις Τράπεζες ασύδοτες να φορτώσουν τη χώρα με απολυμένους, 

προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη και τις παχυλές αμοιβές ανώτατων στελεχών και συμβούλων;  

Όχι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι! 
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«Επιστροφή στην κανονικότητα» σημαίνει οι Τράπεζες να σταματήσουν τις αδιέξοδες λογικές συρρίκνωσης και 

αποκλεισμού της «μη προνομιούχας» πελατείας. 

«Επιστροφή στην κανονικότητα» σημαίνει ότι οι Τράπεζες αντί να περικόπτουν συνεχώς κόστη, να διευρύνουν τα έσοδα. 

Μόνο με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν ως οφείλουν την ανάπτυξη της Οικονομίας. 

«Επιστροφή στην κανονικότητα» σημαίνει οι Τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους με πλήρη διαφάνεια απέναντι στην 

κοινωνία, στους πελάτες και στους εργαζόμενους, που τις στήριξαν στις δύσκολες στιγμές τους.  

Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτά τα δεδομένα, οι απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς μας αφορούν όλους!  

Όσες, τυχόν, Τράπεζες σχεδιάζουν να τη μιμηθούν, ας ξέρουν ότι θα έχουν απέναντι σύσσωμους τους εργαζόμενους του 

κλάδου! 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καλούμε όλους τους συναδέλφους σε: 

 Πανελλαδική Παντραπεζική Απεργία την Τετάρτη 11/12/2019. 

 Με συγκέντρωση στην Αθήνα την ίδια μέρα στις 13.00 στην οδό Σταδίου, έξω από το Υπουργείο 

Εργασίας, όπου θα γίνει η δεύτερη Τριμερής Συνάντηση Συμφιλίωσης με τη Διοίκηση της Τράπεζας 

Πειραιώς.  

Απαιτούμε από την Τράπεζα Πειραιώς την άμεση ανάκληση των απολύσεων και τη συμμόρφωσή της με τη 
συμφωνία μας.  
 

Οι απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς  

είναι υπόθεση ολόκληρου του κλάδου! 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  

ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11/12/2019 

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
  

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                                ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ                                  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ 

  

 


