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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Τραπέζης Πειραιώς αποκαλύπτουν την κλιμάκωση 
των πιέσεων που έχουν εξαπολύσει οι Τραπεζίτες ώστε να επιτύχουν το διακαή τους 
πόθο.  Την εκθεμελίωση των εργατικών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων χτυπώντας 
στον πυρήνα των Κλαδικών μας Συμβάσεων.

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου,  η Διοίκηση της Τράπεζας, με εσωτερικό της έγγραφο, 
επικαλούμενη την τρέχουσα οικονομική κρίση και την πορεία της Τράπεζας, απείλησε 
τους εργαζόμενους με περικοπές μισθών και μονομερή καθιέρωση καθεστώτος μερικής 
απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη Διοίκηση με την επιλογή της για μονομερή εφαρμογή «του συστήματος 
της 4ήμερης εβδομαδιαίας εκ περιτροπής απασχόλησης ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες κάθε μονάδας», που στην ουσία βάλει ευθέως το θεσμό της  5νθήμερης 
εργασίας στις Τράπεζες, που έχει καθιερωθεί με κλαδική Σ.Σ.Ε., ουσιαστικά ανοίγει το 
δρόμο για τις νέες μορφές επιθέσεων που θα εξαπολύσουν εναντίον μας οι Τραπεζίτες.

Είναι αναμφισβήτητα η πιο σφοδρή επίθεση από αυτές που έχουν εξαπολύσει τους 
τελευταίους μήνες οι Τραπεζίτες, επίθεση που γίνεται φανερό ότι οδηγεί στην εφαρμογή 
της μερικής απασχόλησης στον κλάδο. 

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που πλήττει όλους τους εργαζόμενους, τις 
επιχειρήσεις, την ελληνική κοινωνία κα τη χώρα ολόκληρη, δεν δικαιολογούν σε καμία 
περίπτωση ενέργειες και πρωτοβουλίες που διαταράσσουν την συνοχή στον κλάδο και 
δημιουργούν συνθήκες αποσταθεροποίησης σε εργασιακό αλλά και σε επιχειρηματικό 
επίπεδο και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις Τράπεζες, την οικονομία 
και τους εργαζόμενους.

 
Η ΟΤΟΕ μαζί με όλους τους Συλλόγους που λειτουργούν στην Τράπεζα Πειραιώς 

αντέδρασε αμέσως και κάλεσε την Τράπεζα να πάρει πίσω τις εξαγγελίες και τις τυχόν 
ενέργειες της, που το περιεχόμενό τους πλήττει συμβατικές ρυθμίσεις (πενθήμερη 
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απασχόληση) και ως εκ τούτου μείωση αποδοχών των εργαζομένων σε επιχειρησιακό 
αλλά και σε κλαδικό επίπεδο.

Τέτοιου είδους ενέργειες προκαλούν όλους τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό 
κίνημα στις τράπεζες, που δεν αποδέχεται καμιά συζήτηση που οδηγεί στην κατεδάφιση 
των εργατικών δικαιωμάτων και της υπονόμευσης της συλλογικής δυναμικής και δράσης.

Όλοι αυτοί που απεργάζονται συνολική επίθεση στα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλή-
λων θα πάρουν την αγωνιστική τους απάντηση από την ΟΤΟΕ και όλους τους εργαζό-
μενους του κλάδου.

Ήδη η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ, στην χθεσινή συνεδρίαση της, από κοινού 
με τους τρεις Συλλόγους που λειτουργούν στην Τράπεζα Πειραιώς, αποφάσισε:

4 Την έκτακτη σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, 
ώστε να αποφασίσει ο κλάδος τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα πάρει 
τις αμέσως επόμενες μέρες.

4 Παράλληλα , διοργανώνει, μαζί με όλα τα σωματεία της Τράπεζας,  Παναττ ική 
Συγκέντρωση ενημέρωσης  των  εργαζόμενων της  Τράπεζας , 
την  Τρ ί τη  20  Δεκεμβρ ίου  κα ι  ώρα 5  το  απόγευμα,  στην  α ίθουσα 
του  παλα ιού  Χρηματ ιστηρ ίου  (Πεσμαζόγλου 1), με θέμα: «Εξελίξεις 
στην Τράπεζα Πειραιώς»

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, συσπειρωμένοι γύρω από  τα 
Σωματεία τους και την ΟΤΟΕ, να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για να αποκρούσουμε 
τις επιθέσεις και τους σχεδιασμούς που ακυρώνουν το μέλλον και την προοπτική 
μας, που οδηγούν σε ανασφάλεια, αβεβαιότητα και απελπισία όλους μας. 
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


