
 
 
 
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  13064       Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012 

 
Κύριο 

Λεκκάκο Σταύρο 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της  

Τράπεζας Πειραιώς 

 

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 
 

Στην παρέμβασή μας προς εσάς, στις 12 Ιανουαρίου, εκφράσαμε την έντονη 

διαφωνία μας και σας εξηγήσαμε τον αντίκτυπο που έχουν και το μέγεθος του 

προβλήματος που δημιουργούν οι μονομερείς ενέργειές σας, σχετικά με την εφαρμογή 

μερικής ή εκ περιτροπής απασχόληση των εργαζόμενων στην Τράπεζα σας, καθώς και 

τυχόν παραβιάσεις που αφορούν στις συμβάσεις, μέσω μειώσεων των αποδοχών τους 

και σας ζητήσαμε να σταματήσουν αμέσως όλες αυτές οι κινήσεις. 

 

Από την πλευρά σας δεσμευτήκατε ότι:  

1. Οι μειώσεις δεν αφορούν αποδοχές οι οποίες έχουν ρυθμιστεί με συμβάσεις. 

2. Η Τράπεζα σταματάει, αμέσως, τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου της μερικής ή 

εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενους της Τράπεζάς σας, ενόψει 

αναμενόμενων πρωτοβουλιών από την πλευρά των Τραπεζών για έναρξη 

Συλλογικών διαπραγματεύσεων με την ΟΤΟΕ. 

3. Επίσης, δεσμευτήκατε ότι σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει κλαδική συμφωνία, 

δεν θα προχωρήσετε σε μονομερείς ενέργειες, χωρίς να προηγηθεί νέα συνάντηση 

μαζί μας. 

 

Παρά την παραπάνω δέσμευσή σας, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι, στελέχη της 

Τράπεζάς σας, αντί να σταματήσουν, συνεχίζουν να προωθούν τη διαδικασία της εκ 

περιτροπής απασχόλησης και να πιέζουν το προσωπικό, με στόχο να το υποχρεώσουν 

να αποδεχθεί (και μάλιστα με την υπογραφή του) την εφαρμογή του μέτρου της μερικής 

απασχόλησης. 
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Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 

 

Θεωρούμε, ότι οι μονομερείς σας ενέργειες για επιβολή από την τράπεζά σε βάρος 

των εργαζομένων, μέτρων που συνιστούν εκτροπή από τα εργασιακά συμφωνηθέντα και 

ισχύοντα στο χώρο των Τραπεζών, βρίσκονται σε αντίθεση με τη δέσμευσή σας και 
δεν συμβάλλουν στην αναζήτηση λύσεων εκτόνωσης της κατάστασης στο χώρο σας. 

Αντίθετα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σοβαρές και ευρύτερες παρενέργειες στο 

χώρο των Τραπεζών. 

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να σταματήσετε όλες τις διαδικασίες που 
αφορούν στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων και να συμβάλλεται και από την 

πλευρά σας ώστε, από κοινού να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

συνολικά ο κλάδος. 

 

 

         Με τιμή, 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  


