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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 76/ 11-11-2016 

 
 

 

 
 

 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 

 

Με την πρόσφατη ανακοίνωσή μας Νο74/03-11-2016 σας έχουμε ενημερώσει υπεύθυνα 

για τα υπαρκτά προβλήματα προς αντιμετώπιση που αφορούν Τράπεζα και Προσωπικό του 

Ομίλου της, μέσα σ΄ένα περιβάλλον που όλο και περισσότερο γίνεται πιο απειλητικό για τα 

κεκτημένα δικαιώματα και συμφέροντα των εργαζομένων. 

Με προηγούμενη ανακοίνωσή μας (Νο 70/05-10-2016) είχαμε τονίσει την ανάγκη 

κλαδικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  απασχόλησης που έχει 

εισβάλλει στον Κλάδο μας είτε με τους «δανεικούς» εργαζόμενους είτε με την εξωτερίκευση 

των εργασιών και την ανάθεσή τους σε τρίτους (συμβάσεις ανάθεσης έργου) κ.λ.π.. 

Κυρίως όμως και μάλιστα πολύ έγκαιρα είχαμε επισημάνει, από το Καλοκαίρι (βλ. 

ανακοίνωσή μας Νο 66/26-07-2016), τα σχέδια τρόικας και κυβέρνησης για πλήρη ανατροπή 

των υφιστάμενων εργασιακών, μισθολογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου που ευθέως πλέον απειλεί και την απασχόληση, 

αφού η επέκταση του ορίου για τις ομαδικές απολύσεις, κυρίως αφορά επιχειρήσεις με 

πολλούς εργαζόμενους, άρα πρωταρχικά και τις Τράπεζες... 

Η προχθεσινή επιστολή της Ο.Τ.Ο.Ε. προς τον Γενικό Γραμματέα της UNI Global Union 

κ. Philip Jennings με αίτημα να παρεμβεί, ως υπερκείμενη διεθνής συνδικαλιστική οργάνωση, 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δ.Ν.Τ., την Ε.Κ.Τ. και τις κυβερνήσεις των χωρών-μελών 

της ευρωζώνης με αίτημα την αποτροπή της εκθεμελίωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
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και των συνδικάτων στην Ελλάδα έρχεται να επικαιροποιήσει τις δικές μας επισημάνσεις και 

ανησυχίες, αλλά και να υπογραμμίσει τον επικείμενο και άμεσο κίνδυνο των κατακτήσεων 

που έχτισε το συνδικαλιστικό κίνημα όλα τα προηγούμενα έτη από την μεταπολίτευση και 

μετά... 

 

Η επιστολή – παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε. 

 

Ref. No 14760 
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2016  

Κύριο 
Philip Jennings 
Γενικό Γραμματέα της 
UNI Global Union 

 
 
 
Αγαπητέ Philip, 
 
 Στο πλαίσιο της Β΄ αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου, οι δανειστές της χώρας μας ζητούν 
νέες δυσμενείς αλλαγές στους μισθούς, στις συντάξεις, στο εργασιακό καθεστώς, στα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα. 
 
 Με πρωτοστάτη το ΔΝΤ πιέζουν για μεγαλύτερη μείωση του κατώτερου μισθού, για 
πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, για επαναφορά του lock out. 
 
 Ζητούν, επίσης, νομοθετικές διατάξεις παρεμπόδισης του δικαιώματος της απεργίας και 
της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης. 
 
 Υπενθυμίζουμε ότι από το 2010 και υπό την πίεσης της οικονομικής κρίσης, υπήρξαν 
πολύ μεγάλες δυσμενείς αλλαγές στο εργασιακό τοπίο της Ελλάδας. 
  
 Οι μισθοί μειώθηκαν σημαντικά (ο κατώτερος κατά 25-30%), διευκολύνθηκαν οι 
απολύσεις, υπονομεύθηκαν η ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση και οι συλλογικές 
συμβάσεις, ενώ, σήμερα, η κοινωνική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους και τους 
συνταξιούχος  έχει την εικόνα της εξαθλίωσης. 
 
 Η ΟΤΟΕ και το Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να αποτρέψουν νέες επιθέσεις σε βάρος του κόσμου της εργασίας.  
Διεκδικούμε, ταυτόχρονα, τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, την καθολική εφαρμογή 
τους, την αναβάθμιση του ρόλου τους ως μηχανισμού διασφάλισης και βελτίωσης της θέσης 
των εργαζομένων αλλά και διαμόρφωσης υγιών όρων ανταγωνισμού. 
 
 Σε αυτή μας την προσπάθεια θέλουμε τις Διεθνείς συνδικαλιστικές Οργανώσεις ως 
αρωγό και συμπαραστάτη, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις.  Σας ζητούμε να 
ασκήσετε την παρέμβασή σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και τις Κυβερνήσεις των χωρών μελών της ευρωζώνης, ώστε να αποτραπεί 



3 
 

η εκθεμελίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικάτων στην Ελλάδα. 
 
 Είμαστε στη διάθεσή σου για περισσότερη και αναλυτικότερη ενημέρωση και 
περιμένουμε τις ενέργειές σου. 
 

  Με τιμή, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
                ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΟΥΚΟΣ            ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 

 

Τα συνδικάτα τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο σε δευτεροβάθμιο επίπεδο κάνουν ό,τι 

μπορούν, για να αποτρέψουν τις πιο πάνω δυσμενέστατες εξελίξεις που αφορούν κάθε 

εργαζόμενο στον Κλάδο μας. 

Όφείλουν όμως και οι εργαζόμενοι να συσπειρωθούν γύρω τους και κυρίως να μην 

εφησυχάζουν από την μέχρι σήμερα πετυχημένη αντιμετώπιση των μεγαλύτερων απειλών που 

διαχρονικά δεχτήκαμε κατά την πολυετή διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας που 

έγινε τελικά και μακρά τραπεζική κρίση. 

Η περίοδος των ατομικών λύσεων έχει περάσει πλέον ανεπιστρεπτεί και η ανάγκη της 

συλλογικής υπεράσπισης των επαπειλούμενων δικαιωμάτων μας προβάλει ως επιτακτική και 

αναπόφευκτη. 

Με οδηγό την ΕΝΟΤΗΤΑ προσβλέπουμε και στην δική σας συνεισφορά στον αγώνα 

για την αποτροπή και των νέων επιθέσεων σε βάρος όλων των μελών του Κλάδου μας. 

Τα επίσημα στοιχεία (πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ») επιβεβαιώνουν τις κατά 

καιρούς επισημάνσεις και ανησυχίες μας. Πάνω από 82.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν τον 

Οκτώβριο του 2016 (μεγαλύτερη απώλεια από τον Οκτώβριο του 2015), ενώ το 53,8% των νέων 

προσλήψεων αυτού του μήνα αφορούσε  ε υ έ λ ι κ τ ε ς  θέσεις εργασίας (39,2% μερική 

απασχόληση, 14,40% εκ περιτροπής εργασία). 
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Το τι συμβαίνει σε χώρους που δεν υπάρχουν συνδικάτα φαίνεται από τα εξής στοιχεία: 

4.247 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης εργαζομένων μετατράπηκαν σε  μ ε ρ ι κ ή,  1.711 σε  

εκ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς , με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου (;) και 286 με μονομερή 

απόφαση του εργοδότη. 

Σ κ ε φ τ ε ί τ ε  το... 

 
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

  Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

 

           Στάθης Χαρίτος          Γιάννης Σιδεράτος 


