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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Η ΟΑΣΕ δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στον αγώνα του Συλλόγου 

Δανειζόμενου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ) για την απόκρουση των 

άδικων απολύσεων εργαζόμενων μέσω τρίτων εταιρειών στην Εθνική Τράπεζα. 

Ο ΣΥΔΑΠΤΤ και οι εργαζόμενοι που εκπροσωπεί δίνουν έναν σκληρό και άνισο 

αγώνα προσπαθώντας να υπερασπιστούν τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Οι 

εργαζόμενοι – τυπικά υπάλληλοι τρίτων εταιρειών – αλλά ουσιαστικά υπάλληλοι της 

ΕΤΕ, έχουν δικαίωμα σε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τα οικονομικά 

δεδομένα και τα επιχειρησιακά πλάνα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται δηλαδή 

της τράπεζας. Οι όποιες αποφάσεις της έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική 

και οικογενειακή τους ζωή, όπως άλλωστε οι τελευταίες αποφάσεις για απολύσεις που 

οδηγούν στο καιάδα της ανεργίας εργαζόμενους των 600 ευρώ, όταν οι τράπεζες έχουν 

ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές με χρήματα των φορολογουμένων. 

Και στον χώρο των ασφαλιστικών εταιριών εκατοντάδες εργαζόμενοι, που ασκούν τις 

ίδιες ακριβώς εργασίες με τους υπαλλήλους τους, αντιμετωπίζονται σαν εργαζόμενοι 

δεύτερης κατηγορίας μέσα από δήθεν «εργολαβικές» συμβάσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η Εθνική Ασφαλιστική, θυγατρική της ΕΤΕ. Πρέπει επιτέλους να 

εφαρμοστούν οι συνταγματικές επιταγές για ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων που 

ασκούν ίδια εργασία και να σταματήσει άμεσα ο διαχωρισμός τους σε υποκατηγορίες, 

και η χρησιμοποίηση κάποιων  σαν «ομήρους».    

Στην Εθνική Τράπεζα η εργοδοσία χτυπάει το πιο ευάλωτο τμήμα του προσωπικού που 

απασχολεί, κλιμακώνοντας τις απολύσεις ενοικιαζόμενων εργαζομένων, αρκετοί απ’ 

τους οποίους εργάζονται πάνω από δεκαετία, ασκώντας καθήκοντα  και έχοντας 

αρμοδιότητες  τυπικών τραπεζοϋπαλλήλων. Δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμη και τα 

αυτονόητα, όπως κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια, μέριμνα για περιπτώσεις σοβαρών 

προβλημάτων υγείας, χρόνια υπηρεσίας στην ΕΤΕ κλπ. 

Ο αγώνας για να μην περάσει η εργοδοτική αυθαιρεσία είναι ένας δίκαιος αγώνας στον 

οποίο είμαστε αλληλέγγυοι. Η εργοδοτική αυθαιρεσία και ασυδοσία καλυμμένη πίσω 

από τον μανδύα της «εργολαβίας» καταργεί  βασικά και στοιχειώδη εργασιακά 

δικαιώματα που  έχει καθήκον να υπερασπίζεται κάθε σωματείο. 

Στηρίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις του ΣΥΔΑΠΤΤ για ισότιμη 

αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων, για άμεση ανάκληση των άδικων 

απολύσεων, για  ουσιαστική διαβούλευση και ενημέρωση. 

Αντικρούουμε την προσπάθεια των εργοδοτών, να καταργηθεί στην πράξη και το 

τελευταίο μέσο υπεράσπισης των εργασιακών μας δικαιωμάτων, η απεργία.  

 

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΟΑΣΕ 

 

Ο Πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας 

                      Χρήστος Παπαδόγιαννης             Μανώλης Χατζάκης 


