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   Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 

   Το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank καλεί ΟΛΑ τα μέλη του να συμμετάσχουν 

στην 24ωρη απεργία την Τετάρτη 11/12/19 με ευθύνη απέναντι στην ιστορία του 

κλάδου και αλληλεγγύη στους συναδέλφους μας της Τράπεζας Πειραιώς. 

   Συντασσόμαστε με τη θέση του Υπουργείου Εργασίας ότι η συμφωνία για την 

Intrum είναι σημαντική και θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά και πως οι δύο πλευρές 

θα πρέπει να συζητήσουν και να βρουν λύσεις και για τους 145 συναδέλφους της 

Τράπεζας Πειραιώς που παραμένουν χωρίς αντικείμενο εργασίας. 

ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ! 

   Οι απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς είναι υπόθεση ολόκληρου του κλάδου. Οι 

εργαζόμενοι που στήριξαν τις Τράπεζες στα χρόνια της κρίσης, χωρίς καμία 

απόλυση, αναμένουν αναγνώριση και επιβράβευση και όχι να θυσιαστούν τώρα 

στις όποιες επιχειρηματικές επιλογές. Ήδη ο κλάδος έχει υποστεί κατά την τελευταία 

τριετία και μόνο μείωση προσωπικού κατά 6.000 συναδέλφους. Είναι προκλητικό να 

παραβιάζεται η κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών (ρήτρα προστασίας της 

απασχόλησης) από τους ίδιους τους εργοδότες που την έχουν συνυπογράψει. Είναι 
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επίσης προκλητικό να απασχολούνται σήμερα σε θέσεις κύριου τραπεζικού 

αντικειμένου εργαζόμενοι κατόπιν εξωτερικής ανάθεσης εργασιών (outsourcing) σε 

ποσοστό τουλάχιστον 10% συνολικά και από την άλλη να απολύεται κύριο 

προσωπικό Τραπεζών. Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς έχουμε να σημειώσουμε ότι 

πέρα από τις κρατικές ενισχύσεις που την κράτησαν στη ζωή, ήταν αποδέκτης 

σειράς πλεονεκτημάτων που την προίκισαν και κεφαλαιουχικά από μία σειρά 

Τραπεζών που στα χρόνια της κρίσης απορρόφησε. Είναι αδιανόητο λοιπόν η 

συγκεκριμένη Τράπεζα να κρατά το σκέλος των πλεονεκτημάτων και να απορρίπτει 

το αντίστοιχο των υποχρεώσεων ως διάδοχος εργοδότης όλου αυτού του 

προσωπικού. Όπως επίσης δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη 

Τράπεζα είχε τις περισσότερες αποχωρήσεις (μείον 3.010 άτομα) από το 2016 και 

μετά που σημαίνει ότι κάθε άλλο παρά αδιάλλακτο ήταν το προσωπικό και το 

συνδικαλιστικό κίνημα στην περίπτωσή της. 

   Είναι άδικο τους λάθος χειρισμούς και την αδιαλλαξία της συγκεκριμένης 

Διοίκησης να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι με την απώλεια της θέσης εργασίας 

τους γεγονός που είναι αιτία πολέμου για όλο τον κλάδο, σε όλες τις Τράπεζες. 

   Αν δεν αντιδράσουμε σήμερα σύσσωμοι όλοι εμείς, αύριο που ίσως θα είναι η 

σειρά μας ποιος θα μας συμπαρασταθεί; 

   Μιλήστε με την συνείδησή σας και πράξτε αναλόγως. Εμείς θα απεργήσουμε 

μαζικά την Τετάρτη 11/12/19 και θα συμμετέχουμε στη συγκέντρωση έξω από το 

Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) την ίδια μέρα στις 13.00.  

 

ΕΣΕΙΣ ; 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Σημ. Προειδοποιούμε κάθε υπεύθυνο πως δεν θα πρέπει να παρέμβει με κανένα 

τρόπο στη συμμετοχή του προσωπικού στην απεργία, διαφορετικά θα τον 

καταγγείλουμε με ονοματεπώνυμο. 


