
   
 

                    

 

 

 Δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία 
Κώστα Αρβανίτη για τις εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων της 

Τράπεζας Πειραιώς: 

«”Συμφωνία” το καλοκαίρι, απολύσεις το Δεκέμβρη: Η νέα 
“κανονικότητα” στην Τράπεζα Πειραιώς δεν θα περάσει!» 

Βρυξέλλες – 5 Δεκεμβρίου 2019 

 

Λίγο πριν εκπνεύσει ο Ιούλιος, ΟΤΟΕ και Τράπεζα Πειραιώς συνομολογούν μια «συμφωνία - 
σταθμό», όπως τη χαρακτηρίζει το Συνδικάτο, με την οποία «διασφαλίζονται απασχόληση & 
δικαιώματα των εργαζομένων στα κόκκινα δάνεια». 

Η συμφωνία σαφώς προβλέπει πως "οι εργαζόμενοι που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να 
ενταχθούν στη νέα εταιρεία θα παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς και θα αξιοποιηθούν 
για την κάλυψη των αναγκών της, στο πλαίσιο όσων ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού". 

Σήμερα, λίγους μήνες μετά, η Τράπεζα απολύει εκδικητικά 24 εργαζόμενους της, οι οποίοι 
αρνήθηκαν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία! 

Τι μεσολάβησε και από τους θερινούς πανηγυρισμούς φτάσαμε στην ωμή παραβίαση, από την 
τράπεζα, της συμφωνίας που η ίδια είχε υπογράψει; 

Η απάντηση - δυστυχώς - εύκολη: Μεσολάβησε η νέα «κανονικότητα» της δεξιάς Κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, που κάνει τα στραβά μάτια μπροστά στην εξόφθαλμη εργοδοτική αυθαιρεσία 

της τράπεζας! Η δεξιά Κυβέρνηση Μητσοτάκη τρέφει το τέρας της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, 
αυτή είναι πραγματικά υπόλογη απέναντι στους εργαζόμενους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή, ζητά από τη διοίκηση της 
τράπεζας να τηρήσει τη συμφωνία και απαιτεί από την Κυβέρνηση να ασκήσει τον 
ρυθμιστικό της ρόλο, προστατεύοντας τους εκδικητικά απολυμένους εργαζόμενους.  

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak1519.pdf


   
 

Οι δηλώσεις της Τράπεζας Πειραιώς, ότι η απόφαση για την απόλυση ελήφθη «με βασικό 
γνώμονα την προστασία των συμφερόντων της τράπεζας και των εργαζομένων της» 

(προφανώς ενόψει της επικείμενης συνάντησης στο Υπουργείο Εργασίας με τον αρμόδιο 
Υπουργό, την εργοδοσία και την ΟΤΟΕ) σίγουρα δεν πείθουν κανέναν, ούτε απαντούν επί της 
ουσίας στην κατάφωρη αυτή παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. 

Η Κυβέρνηση έχει, στην τριμερή, μια τελευταία ευκαιρία να αναλάβει τις ευθύνες της. Αν 
επιμείνει στο σκανδαλώδες αβαντάρισμα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, παριστάνοντας τον 
Πόντιο Πιλάτο, θα μας βρει απέναντι, μέχρι να προσληφθεί ξανά και ο τελευταίος άδικα και 
εκδικητικά απολυμένος εργαζόμενος της Τράπεζας Πειραιώς. 
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