
 

 

 

 

Αζήλα, 6 Δεθεκβξίνπ 2019 
 

 

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΤΜΕ ΣΙ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΜΑ 

24ωρη ΠΑΝΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΝ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 11/12/2019 

και ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ. 

 

ΣΕΛΝΟΤΜΕ ΣΟΤ ΣΡΑΠΕΖΙΣΕ ΙΦΤΡΟ  

ΚΑΙ ΑΠΟΥΑΙΣΙΚΟ ΜΗΝΤΜΑ:  

ΟΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΟΤΝ!  
 

 

Κιηκαθώλεη ηνλ αγώλα γηα ηελ αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ε 
ΟΣΟΕ θαη κε νκόθσλε απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο ηεο Γξακκαηείαο, πξνθεξύζζεη 24σξε 
Παλειιαδηθή Παληξαπεδηθή Απεξγία γηα ηελ Σεηάξηε 11/12/2019. 

Σελ ίδηα κέξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθέληξσζε ζηελ Αζήλα ζηηο 13.00 ζηελ νδό 
ηαδίνπ, έμσ από ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, όπνπ ζα γίλεη ε δεύηεξε Σξηκεξήο πλάληεζε 
πκθηιίσζεο κε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο.  

Αθόκα θαη ζηηο ρεηξόηεξεο κέξεο ηεο θξίζεο, κε αλαδηαξζξώζεηο πνπ αλέηξεςαλ ην 
ηνπίν ηνπ θιάδνπ, νη εξγαδόκελνη θαη ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαηάθεξαλ λα απνηξέςνπλ 
ηηο απνιύζεηο, πνπ ήηαλ αλέθαζελ θόθθηλε γξακκή θαη αηηία πνιέκνπ γηα ηνλ θιάδν καο.   

Καη όρη ηπραία... Δελ επηηξέπνπκε ζε θαλέλα λα παίδεη ζε επηρεηξεκαηηθέο «δαξηέο» θαη 
business plans  κε ηε δνπιεηά, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο δσέο καο!  

Είλαη, ινηπόλ, δπλαηό λα αλερζνύκε απνιύζεηο ζήκεξα, πνπ ε Οηθνλνκία αλαθάκπηεη 
θαη νη Σξάπεδεο δηαβεβαηώλνπλ γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ 
θεξδνθνξία; 

Είλαη δπλαηό λα επηηξέςνπκε, εκείο νη εξγαδόκελνη, αιιά θαη ε Κπβέξλεζε, ηα Κόκκαηα 
θαη νη πνιίηεο ηεο ρώξαο καο ζηηο Σξάπεδεο λα απνθαζίδνπλ αλεμέιεγθηα ζε βάξνο καο, ζε 
βάξνο ηεο θνηλσλίαο πνπ ηηο ζηήξημε από ην πζηέξεκά ηεο όια ηα πξνεγνύκελα δύζθνια 
ρξόληα; 

«Επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα» ζεκαίλεη λα αθήζνπκε ηηο Σξάπεδεο αζύδνηεο λα 
θνξηώζνπλ ηε ρώξα κε απνιπκέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα θέξδε θαη ηηο παρπιέο 
ακνηβέο αλώηαησλ ζηειερώλ θαη ζπκβνύισλ;  

«Επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα» ζεκαίλεη νη Σξάπεδεο λα ζηακαηήζνπλ ηηο αδηέμνδεο 
ινγηθέο ζπξξίθλσζεο θαη απνθιεηζκνύ ηεο «κε πξνλνκηνύραο» πειαηείαο. 
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«Επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα» ζεκαίλεη όηη νη Σξάπεδεο αληί λα πεξηθόπηνπλ 
ζπλερώο θόζηε, λα δηεπξύλνπλ ηα έζνδα. Μόλν κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηεξίδνπλ σο νθείινπλ 
ηελ αλάπηπμε ηεο Οηθνλνκίαο. 

«Επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα» ζεκαίλεη νη Σξάπεδεο λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο 
κε πιήξε δηαθάλεηα απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο, πνπ ηηο ζηήξημαλ ζηηο 
δύζθνιεο ζηηγκέο ηνπο.  

ε απηό ην πιαίζην θαη κε απηά ηα δεδνκέλα, νη απνιύζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο κάο 

αθνξνύλ όινπο!  

Όζεο, ηπρόλ, Σξάπεδεο ζρεδηάδνπλ λα ηε κηκεζνύλ, αο μέξνπλ όηη ζα έρνπλ απέλαληη 

ζύζζσκνπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ! 

Απαηηνύκε από ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ηελ άκεζε αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ θαη ηε 

ζπκκόξθσζή ηεο κε ηε ζπκθσλία καο.  

 

Οη απνιύζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο  

είλαη ππόζεζε νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ! 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ  

ΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ 11/12/2019 

ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  

 

 

ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ 


