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Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, αφού συζήτησε σχετικά με την Πρόταση ψηφίσματος της 
Λαϊκής Συσπείρωσης για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010. 
2. Την από 06-06-2019 πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης για έκδοση ψηφίσματος για τους 

εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο έχει ως εξής: 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων εκφράζει τη στήριξή του στους εργαζόμενους της 

Τράπεζας Πειραιώς που βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ενάντια στην απόφαση της 
διοίκησης της τράπεζας, για απόσχιση της υπηρεσίας διαχείρισης "κόκκινων" δανείων (RBU) και 
τη μεταφορά 1.200 τραπεζοϋπαλλήλων σε ξένα funds. 

Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε απολύσεις 1.200 εργαζομένων της τράπεζας σε μια πορεία και 
δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες αντιμέτωπους με τους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων τους. 

Ζητάμε να μην αποσχισθεί από την Τράπεζα Πειραιώς το τμήμα διαχείρισης των "κόκκινων" 
δανείων και να διασφαλισθούν όλες οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των 
εργαζομένων. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος 
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δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες αντιμέτωπους με τους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις 
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Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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