
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 70 

Αζήλα,  20 Οθησβξίνπ 2021 

 

ΟΧΙ ΣΗΝ ΤΠΟΝΟΜΕΤΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ!  

 

Η ΟΣΟΕ ΣΗΡΙΖΕΙ ΣΙ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ  

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Έγθαηξα, επαλεηιεκκέλα θαη κε πιήξε ηεθκεξίσζε ε ΟΤΟΕ εμέθξαζε ηηο ζέζεηο ηνπ 
θιάδνπ γηα ηε κέρξη ηώξα πνξεία, ηηο πξννπηηθέο ησλ Τξαπεδώλ θαη ηελ αλαγθαία κεηάβαζή 
ηνπο ζηελ επόκελε κέξα νπζηαζηηθήο ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο.  

Πέξα θαη έμσ  από αδηέμνδεο ινγηθέο ζπξξίθλσζεο. Λνγηθέο πνπ εμππεξεηνύλ κόλν ην 
θπλήγη βξαρππξόζεζκσλ δεηθηώλ θόζηνπο, ζε βάξνο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθώλ 
δηθαησκάησλ, ηεο νκαιήο εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο, ζηηο πόιεηο θαη ζηελ πεξηθέξεηα. 

‘Όηαλ ν αξηζκόο θαηαζηεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ, πνπ αλαινγνύλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 
πειαηώλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηηο πόιεηο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, είλαη από ηνπο 
ρακειόηεξνπο, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πνιύ πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλε ζε ςεθηαθέο 
ζπλαιιαγέο, γλώζεηο θαη ππνδνκέο ππόινηπε Επξώπε,  

‘Όηαλ δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο ηξαπεδηθνύ απνθιεηζκνύ νκάδσλ πειαηώλ θαη 
επηρεηξήζεσλ, ζπλζήθεο πνπ ππνλνκεύνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη αλάθακςε. 

‘Όηαλ νη ειιείςεηο ζε ζηειέρσζε θαη πξνζσπηθό είλαη πιένλ νθζαικνθαλείο ζην 
δίθηπν θαη ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο. 

‘Όηαλ νη ελαπνκείλαληεο, κεηά ηηο ζπλερείο κεηώζεηο πξνζσπηθνύ, εξγαδόκελνη 
ζπλερώο θαινύληαη λα θαηαβάινπλ ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο, λα δνπιέςνπλ γηα δύν θαη 
γηα ηξεηο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζεσξήζεθε όηη «πεξίζζεπαλ». 

‘Όηαλ νη Τξάπεδεο απνδεζκεύνληαη, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλδξνκή ηεο Πνιηηείαο, 
δειαδή ησλ Ειιήλσλ θνξνινγνύκελσλ, από ηα βάξε ησλ δαλεηαθώλ εθθξεκνηήησλ θαη 
κάιηζηα θαινύληαη λα δηαρεηξηζηνύλ θαη λα κνριεύζνπλ επηθεξδώο δεθάδεο 
δηζεθαηνκκύξηα από ηνπο εζληθνύο θαη ηνπο θνηλνηηθνύο πόξνπο . 

‘Όηαλ ππάξρνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ κόληκεο αλάγθεο ζε αλζξώπηλν 
δπλακηθό, πνπ θαιύπηνληαη κε ζπζηεκαηηθέο ππεξβάζεηο σξαξίσλ, αλαζέζεηο έξγσλ θαη 
εξγνιαβηώλ ζε ηξίηεο εηαηξείεο, αληί γηα θαλνληθέο πξνζιήςεηο ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 

Σόηε είλαη αθαηαλόεηε ε παξαπέξα ζπλέρηζε πξαθηηθώλ ζπξξίθλσζεο, 
θιεηζίκαηνο θαηαζηεκάησλ θαη κεηαθνξάο εξγαζηώλ ζε ηξίηνπο.  

Η ζπλέρηζε απηώλ ησλ επηινγώλ, ζπζζσξεύνπλ αδηέμνδα ζε βάξνο ηεο 
κεζνκαθξνρξόληαο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαη - θπξίσο- ζε βάξνο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ 
εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 
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Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

Η πξαγκαηηθή ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο δελ κπνξνύλ λα 
γίλνπλ κε ινγηθέο εξγαιεηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ.  

Δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ κε πξαθηηθέο πνπ επηρεηξνύλ λα θνξηώζνπλ όια ηα βάξε ζηνπο 
εξγαδόκελνπο, λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ έμνδν, εληζρύνληαο έλα εληεηλόκελν θιίκα αλαζθάιεηαο 
θαη αβεβαηόηεηαο γηα ην εξγαζηαθό ηνπο κέιινλ. 

Η δηεζλήο εκπεηξία αιιά θαη ε θνηλή ινγηθή δείρλνπλ, αληίζεηα, όηη ε επεξρόκελε 
αλάπηπμε, ηελ νπνία θαηά θόξνλ πξνβάιινπλ ε Κπβέξλεζε θαη νη ίδηεο νη Σξάπεδεο, δελ 
κπνξεί λα πξαγκαησζεί δίρσο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο ηελ ελεξγή 
παξνπζία ηνπο ζην θάδξν ηεο επόκελεο εκέξαο.  

Δελ κπνξεί λα πξαγκαησζεί κε εξγαδόκελνπο εμνπζελσκέλνπο θαη αλαζθαιείο.  

Οη εξγαδόκελνη είλαη απηνί πνπ θξάηεζαλ ηηο Σξάπεδεο όξζηεο ζε δύζθνιεο επνρέο 
θαη ζηελ παλδεκία. Έρνπλ, ινηπόλ, αδηακθηζβήηεην ξόιν θαη ιόγν ζηελ επόκελε κέξα! 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ΟΣΟΕ: 

 Εθθξάδεη θαηεγνξεκαηηθά ηελ αληίζεζή ηεο ζηα ζρέδηα ηεο Δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο 
Πεηξαηώο λα κεηαθέξεη εξγαζίεο θαη εξγαδόκελνπο ζε ζπγαηξηθή ή άιιε εηαηξεία, κε 
ηξόπν πνπ λα πιήμεη ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηώκαηα σο ηξαπεδνϋπαιιήισλ.  

 Χαηξεηίδεη ηελ ελσηηθή πξσηνβνπιία ησλ έμη σκαηείσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο. 

 ηεξίδεη ηηο θνηλέο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηα 
παξαπάλσ ζρέδηα ηεο Δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο.  

 Καιεί ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο: 

o  Να ζηακαηήζεη ακέζσο ηόζν ηελ επαπεηινύκελε κεηαθνξά εξγαζηώλ, όζν 
θαη ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εθθνβηζκνύ θαη δεκηνπξγίαο αλαζθάιεηαο ζηνπο 
αληίζηνηρνπο εξγαδόκελνπο.  

o Να ζηξαθεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο, αληί λα εμαληιεί 
ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηεο ζε ηξόπνπο απαμίσζεο, ζπξξίθλσζεο θαη 
ακθηζβήηεζεο ηεο εξγαζίαο, ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 
πξννπηηθώλ ηνπ.  

 Καιεί όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ Σξάπεδα θαη ηνλ θιάδν ζε εηνηκόηεηα θαη 
επαγξύπλεζε. Να πιαηζηώζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ ελσηηθή πξνζπάζεηα ησλ 
πιιόγσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο.  

 

Η ΟΣΟΕ θαη νη ύιινγνη είλαη εδώ, γηα λα κε κείλεη θαλείο εξγαδόκελνο κόλνο 
απέλαληη ζε ζρεδηαζκνύο πνπ ππνλνκεύνπλ ην εξγαζηαθό κέιινλ θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπ. 

 

Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

              ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                       ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ   


