
 

 

 

 

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2019 
 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!  

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ! 
 

ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!  
 

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/12   

ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 ΣΤΙΣ 07.15  

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΚΚΕ 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Απαντώντας στις απαράδεκτες και προκλητικές απολύσεις στις οποίες 

προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς η ΟΤΟΕ προκηρύσσει: 

 24ωρη πανελλαδική απεργία στην Τράπεζα Πειραιώς την Πέμπτη 5 

Δεκεμβρίου και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας την ώρα που 

θα διενεργείται η τριμερής συνάντηση με τον Υπουργό και την Τράπεζα.  

 Πανελλαδική στάση εργασίας την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου από τις 7.45 μέχρι τις 

11 το πρωί και συγκέντρωση στις 7.15 έξω από τα κεντρικά γραφεία της 

Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Αμερικής.  

 Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας την Πέμπτη 5/12 για κλιμάκωση 

των κινητοποιήσεων στον κλάδο. 
 

Με την απόφασή της να προχωρήσει σε απολύσεις, αντί να ολοκληρώσει ομαλά, όπως όφειλε, 
την εφαρμογή της Συμφωνίας Τράπεζας Πειραιώς – ΟΤΟΕ – ΣΕΤΠ, η Τράπεζα Πειραιώς επέλεξε 
ρήξη με τους εργαζόμενους και την ΟΤΟΕ και τη ρήξη αυτή θα την έχει! 
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Η απόφασή της που ήδη υλοποιείται για 24, καταρχήν, απολύσεις από τους 150 
εργαζόμενους που επέλεξαν να παραμείνουν στην Τράπεζα, αποτελεί αιτία πολέμου για το 
συνδικαλιστικό κίνημα ολόκληρου του κλάδου.   

Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο συζήτησης, σύγκλισης και συνεννόησης του 
συνδικαλιστικού κινήματος με μια Διοίκηση που δεν τιμά την υπογραφή της και προχωρά σε 
πρωτοφανείς μεθοδεύσεις σε βάρος συναδέλφων μας.  

Σήμερα, σε συνθήκες ανάκαμψης της οικονομίας και του κλάδου, και ενώ επί τόσα 
χρόνια κρίσης, αναδιαρθρώσεων, ανακεφαλαιοποιήσεων και συρρίκνωσης των τραπεζών 
δεν είχαμε καμιά απόλυση, είναι αδιανόητο και απαράδεκτο η Διοίκηση της Τράπεζας 
Πειραιώς να πυροδοτεί το κλίμα εμπιστοσύνης της κοινωνίας στην ίδια την Τράπεζα και στον 
κλάδο με τέτοιες πρωτοφανείς ενέργειες και μεθοδεύσεις. 

Προχωρώντας σε απολύσεις, αντί να αναζητήσει βιώσιμες και εφικτές λύσεις στο 
γράμμα και στο πνεύμα της συμφωνίας, η Τράπεζα είναι αυτή που επιλέγει τη λύση της 
μετωπικής αντιπαράθεσης με τους εργαζόμενους και με ολόκληρο τον κλάδο. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Στην απαράδεκτη αυτή πρόκληση οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς και 
σύσσωμος ο κλάδος αλλά και η κοινωνία θα δώσουν την απάντηση που αρμόζει. Δεν θα 
επιτρέψουμε να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου των απολύσεων σε ένα κλάδο κερδοφόρο που 
θέλει να είναι αξιόπιστος και στυλοβάτης της οικονομίας. 

Η Ομοσπονδία και όλοι οι Σύλλογοι – Μέλη της απαιτούν να ανακληθούν άμεσα οι 
απολύσεις και να αναζητηθούν λύσεις στο γράμμα και στο πνεύμα της Συμφωνίας της  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ - ΣΕΤΠ. 

Ο αγώνας μας αφορά στο σύνολο του κλάδου και θα κλιμακωθεί ανάλογα. 

Ήδη η ΟΤΟΕ συναντήθηκε στη Βουλή με την Αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής κα Φώφη 
Γεννηματά.  Επίσης, συναντήθηκε με την υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας 
του ΣΥΡΙΖΑ κα Έφη Αχτσιόγλου καθώς και με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ     
κ. Νίκο Καραθανασόπουλο, οι οποίοι καταδίκασαν τις ενέργειες της Τράπεζας Πειραιώς και 
δήλωσαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στον αγώνα των εργαζομένων.  Δεσμεύτηκαν να 
τον στηρίξουν πολιτικά και κοινοβουλευτικά με ερωτήσεις και παρεμβάσεις στη Βουλή και 
ευρύτερα, επισημαίνοντας και τις ευθύνες της Κυβέρνησης που δεν νοείται να επιτρέπει ή να 
ανεχθεί τέτοιες ενέργειες από την πλευρά των τραπεζιτών. Η Πρόεδρος του Κινήματος 
Αλλαγής κα Φώφη Γεννηματά δήλωσε, μάλιστα, ότι θα θέσει άμεσα το θέμα στον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό. 

ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!! 
 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ  
ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  
ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ!!! 
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 07.15  

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ             ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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