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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ  
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 
   

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ  
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ στη σημερινή συνεδρίασή του και ενόψει της 
διαβούλευσης των εκπροσώπων των εργαζομένων (που συμφωνήθηκε στην τριμερή 
συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας), με την Τράπεζα Πειραιώς για το θέμα των 
συγκαλυμμένων απολύσεων 120 εργαζόμενων (φυλάκων και καθαριστριών), που 
επιχειρεί να προχωρήσει αυθαίρετα η Τράπεζα, αποφάσισε τα εξής: 
 

 Παραμένει σταθερή και αμετακίνητη η θέση της ΟΤΟΕ, η οποία 
επιβεβαιώθηκε και από τις τοποθετήσεις των Συλλόγων των 
εργαζομένων στην τράπεζα Πειραιώς για απόκρουση των απολύσεων 
των συναδέλφων με τη μέθοδο της απόσχισης σε άλλες ιδιωτικές 
εταιρείες. 

 

 Η ΟΤΟΕ καλεί τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να εγκαταλείψει 
σχεδιασμούς και σκέψεις που οδηγούν σε απολύσεις εργαζομένων, 
σήμερα και στο μέλλον, με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο. 

 

 ∆ιάβημα της ΟΤΟΕ προς την Κυβέρνηση, από την οποία θα ζητηθούν 
νομοθετικές πρωτοβουλίες προστασίας των εργαζομένων από 
ανάλογες μεθοδεύσεις όπως η διαδικασία της απόσχισης κλάδων και 
υπηρεσιών στην Τράπεζα Πειραιώς αλλά και σε άλλες Τράπεζες που 
ενδεχομένως θέλουν να προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες στο μέλλον 
και συναντήσεις με τα Κόμματα με αίτημα τη στήριξη και την 
συμπαράστασή τους στις θέσεις του κλάδου. 
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 Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, κάλεσε τους Συλλόγους της Τράπεζας 
Πειραιώς να συνεδριάσουν και να προχωρήσουν σε περιοδείες 
ενημέρωσης των εργαζομένων της Τράπεζας και προετοιμασίας 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων. 

 
 Σε αυτή τη διαδικασία θα συμμετέχει και η ΟΤΟΕ με μέλη της ∆ιοίκησής 
της. 

 

 Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, εξουσιοδότησε την Εκτελεστική 
Γραμματεία να προχωρήσει σε πρόγραμμα αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων σε περίπτωση αντεργατικής συμπεριφοράς, 
αδιαλλαξίας ή παρελκυστικής τακτικής από την πλευρά της Τράπεζας. 

 

 Η ΟΤΟΕ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση, ότι, σε μια κρίσιμη περίοδο 
για τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, για την ελληνική κοινωνία και για 
την οικονομία της χώρας, δεν θα επιτρέψει πειραματισμούς και 
υλοποίηση σχεδίων σε βάρος της απασχόλησης, με το πρόσχημα των 
συνεχιζόμενων αναδιαρθρώσεων.  

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Οι αναδιαρθρώσεις αυτές, που εμφανίζονται συνεχώς ως απαιτήσεις των 
δανειστών, οι οποίες όμως εξυπηρετούν τις ανάγκες κερδών με οποιοδήποτε 
ανθρώπινο κόστος, που υπαγορεύεται και από τους νέους μετόχους των τραπεζών, 
που ελέγχουν πλέον το τραπεζικό σύστημα της χώρας, δεν μπορεί να είναι διαρκές 
άλλοθι επιθέσεων σε βάρος των εργαζομένων. 
 

 
 
 
 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
       

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                      Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


