
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΝΟ 51 

 

Αζήλα,  23 Ννεκβξίνπ 2020 

 

Ως εδώ με τις αδιέξοδες λογικές συρρίκνωσης των Σραπεζών! 

Να σταματήσουν ΣΩΡΑ τα εκβιαστικά διλήμματα  

στους συναδέλφους της Σράπεζας Πειραιώς ! 

___________________________________________________________ 
 

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Πξηλ θαιά-θαιά ζηεγλώζεη ην κειάλη ηεο πξνεγνύκελεο Αλαθνίλσζήο καο (Νν 50, ηεο 18/11/2020), 

γηα ηε ζπλέρηζε από ηηο Τξάπεδεο ησλ ινγηθώλ ζπξξίθλσζεο αθόκα θαη ελ κέζσ παλδεκίαο, ήιζε 

θαη ε επηβεβαίσζε – θαη κάιηζηα ζηελ πην αθξαία εθδνρή ηεο.  

 

Σηηο 19/11/2020 ε Τξάπεδα Πεηξαηώο ελεκέξσζε ηνπο Σπιιόγνπο-κέιε καο ζηελ Τξάπεδα, όηη ζα 

ζέζεη ζε αλαγθαζηηθή άδεηα 140 ζπλαδέιθνπο, εξγαδόκελνπο ζηα 45 αθόκα θαηαζηήκαηα πνπ ε 

Δηνίθεζε θιείλεη, κέρξηο όηνπ αλαξηεζνύλ νη δηαζέζηκεο ζέζεηο ζην Intranet ηεο Τξάπεδαο ή λα 

απνδερζνύλ ην πξόγξακκα εζεινύζηαο εμόδνπ, ην νπνίν εηδηθά γηα απηνύο παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 

30/11/2020. 

 

Σελ ώξα ηεο θνξύθσζεο ηεο παλδεκίαο ζηε ρώξα θαη κάιηζηα ελ κέζσ γεληθνύ lockdown, 

ε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο επηιέγεη λα θιείζεη αθόκα 45 θαηαζηήκαηα, αθήλνληαο 

ζε απηή ηε δύζθνιε ζπγθπξία αθάιππηε ηελ πειαηεία θαη ηδηαίηεξα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ.  

 

Παξάιιεια, θαη ελσ ν ζηόρνο ηεο ηξέρνπζαο εζεινύζηαο εμόδνπ (πεξί ηα 1000 άηνκα) έρεη 

επηηεπρζεί, ηελ παξαηείλεη, νπζηαζηηθά ζέηνληαο ζηνπο εξγαδόκελνπο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ 

θιείλνπλ έλα εθβηαζηηθό δίιεκκα, ζηελ νπζία κνλόδξνκν: «ή θεύγεηο κε εζεινύζηα, ή ζα 

δνύκε εάλ, πόηε θαη πνύ ζα ππάξμεη γηα ζέλα ζέζε ζηελ Σξάπεδα!».  

 

Σαλ λα κελ έθηαλε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ε αβεβαηόηεηα ηεο ζπγθπξίαο, πνπ είλαη πξσηνθαλήο.  

 

Σαλ λα κελ ηνπο έθηαλε ε απνγνήηεπζή ηνπο όηαλ, κεηά από κήλεο ππεξεζίαο ζηελ πξώηε γξακκή 

ησλ ζπλαιιαγώλ, κε θηλδπλν ηεο πγείαο ηνπο θαη κεη’ επαίλσλ ηεο Δηνίθεζεο γηα ηελ πνιύηηκε 

πξνζθνξά ηνπο, αλαθαιύπηνπλ όηη ...«πεξηζζεύνπλ ζηελ Τξάπεδα».  

 

Οη ίδηνη απηνί εξγαδόκελνη ηίζεληαη ηώξα ζε αλαγθαζηηθή άδεηα-αξγία.  
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ε ζπλζήθεο δηαζεζηκόηεηαο, αλαζθάιεηαο θαη αθόξεηεο ςπρνινγηθήο πίεζεο, θαινύληαη 

κέζα ζε ειάρηζηεο κέξεο λα θάλνπλ επηινγέο δσήο. 

 

Είλαη δπλαηόλ λα πινπνηνύληαη ζρέδηα πεξηθνπήο θαηαζηεκάησλ δηθηύνπ – πνπ πξνθαλώο δελ 

πξνέθπςαλ ρζεο – ρσξίο θακηά δηαβνύιεπζε ηεο Δηνίθεζεο, όπσο λόκηκα νθείιεη, κε ηε 

ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε; Δίρσο ηνλ παξακηθξό ζρεδηαζκό αμηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηα θαηαζηήκαηα απηά, εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη, άιισζηε, αμηόκαρα θαη δνθηκαζκέλα ζηειέρε 

ηνπ δηθηύνπ θαη ηεο Σξάπεδαο; 

 

Αληηιακβάλεηαη ε Δηνίθεζε ην ξόιν ηεο σο εξγνδόηεο θαη ηελ θνηλσληθή ηεο επζύλε; 

 

Ωο πνύ ζα πάλε απηέο νη ινγηθέο ζπξξίθλσζεο ησλ Σξαπεδώλ, κείσζεο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

απμαλόκελνπ απνθιεηζκνύ κεγάινπ θνκκαηηνύ ηεο πειαηείαο, αθόκα θαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο;  

 

Εδσ λα ζεκεησζεί όηη:  
 

 Από ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 κέρξη θαη ηηο 17 Δεθεκβξίνπ 2020 ε Τξάπεδα Πεηξαηώο ζα έρεη 
θιείζεη 810 θαηαζηήκαηα δηθηύνπ ή ην 64% ηνπ δηθηύνπ πνπ είρε ην 2013 ζηελ 
Ειιάδα, κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ απεπζπλόηαλ εηδηθά ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηνπο 
θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, ιόγσ ηεο ΑΣΕ ηελ νπνία απνξξόθεζε. Από 1.280 
θαηαζηήκαηα ην 2013, ζα κείλεη κε κόλν 470 ζηα ηέιε ηνπ 2020. 

 Καηά ην ίδην δηάζηεκα νη εξγαδόκελνη ζηελ Σξάπεδα κεηώζεθαλ θαηά 7.700 ή θαηά 
45% θαη ζηνλ Οκηιν θαηά 13.750 εξγαδόκελνπο ή  θαηά 55%. Σηηο αξρέο ηνπ 2021 νη 
εξγαδόκελνη ζα είλαη – κεηά θαη ηελ εζεινύζηα πνπ κόιηο νινθιεξσζεθε – πεξίπνπ 9.400, 
από 17.138  ην 2013.  

 Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ζα έρνπλ, αληίζηνηρα, κεησζεί θαηά 240 εθαηνκκύξηα εηεζίσο 
ή θαηά 38%, κε παξάιιειε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο (θπξίσο ιόγσ 
εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, γηαηί νη ελαπνκέλνληεο εξγαδόκελνη θαιύπηνπλ θαη ηα θελά 
ησλ απνρσξνύλησλ), θαηά 35%.  

 Είλαη, παξάιιεια, αλακθηζβήηεηε ε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγαληθή 
θεξδνθνξία θαη ζηε βειηίσζε ηνπ δείθηε απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Τξάπεδαο. 

 

Μεηά από όιεο απηέο ηηο «παξεκβάζεηο εμπγίαλζεο» θαη ελσ ην πξνζσπηθό έρεη ήδε 

απνδεθαηηζηεί, πιεξνθνξνύκαζηε όηη δελ βξίζθεηαη – ελώ όθεηιε ήδε λα έρεη βξεζεί – από ηελ 

Τξάπεδα βηώζηκε θαη κε βιαπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 140 ζπλαδέιθσλ καο !  

 

Θα ην μαλαπνύκε:  Οη Τξάπεδεο κέλνπλ πξνζδεδεκέλεο ζε αδηέμνδεο ινγηθέο ζπξξίθλσζεο, 

εμαληινύληαη ζην βξαρππξόζεζκν «θπλήγη» δεηθηώλ θόζηνπο, αληί λα επελδύζνπλ ζε ζρέδηα θαη 

ινγηθέο αλάπηπμεο, πνπ είλαη πξνϋπόζεζε γηα λα ηηκήζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηεο πειαηείαο ηνπο 

θαη λα παίμνπλ ππεύζπλα ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ απαξαίηεηε ζηήξημε ηεο ρεηκαδόκελεο νηθνλνκίαο θαη 

ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάθακςεο.  
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Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

 

Η ΟΣΟΕ θαη νη ύιινγνη-κέιε καο είκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο.  

 

Απνζηείιακε ήδε επηζηνιή ζηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο. Ζεηάκε ζπλάληεζε γηα 

ιύζεηο, νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ απαζρόιεζε ρσξίο λα είλαη βιαπηηθέο γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο καο.  

 

Μεηά ηε ζπλάληεζε ζα ζπλεδξηάζεη ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ Πξνέδξσλ ησλ πιιόγσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηηο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

Δελ δερόκαζηε νη ζπλάδειθνη λα «κείλνπλ ζηνλ αέξα» θαη λα νδεγνύληαη ζε απνρώξεζε 

από ηελ Σξάπεδα, ππό ηελ απεηιή βιαπηηθώλ κεηαβνιώλ ζηνλ ηόπν θαη ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο.  

 

Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε θαη ην ΣΥ, θύξην κέηνρν ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, λα πάξνπλ 

μεθάζαξα ζέζε απέλαληη ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο, πνπ απνηεινύλ πιένλ πξόθιεζε γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο, ηελ πειαηεία, ηελ θνηλσλία. 

 

Καινύκε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο λα πξνρσξήζεη ζε νπζηαζηηθέο ιύζεηο 

δηαζθάιηζεο ηεο εξγαζίαο ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 

Ωο εδώ κε ηηο ινγηθέο ζπξξίθλσζεο! 

 

Η ρώξα ρξεηάδεηαη Σξάπεδεο πνπ λα ζρεδηάδνπλ έλα κέιινλ δπλακηθήο 

αλάπηπμεο, κε ζεβαζκό ζηνλ εξγαδόκελν, ζηνλ πειάηε, ζηελ θνηλσλία!  
 

 

               Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                   ΑΥΘΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


