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Ζ ΟΣΟΔ ΣΖΡΗΕΔΗ ΣΖΝ 24ΧΡΖ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΖ 29 ΝΟΔΜΒΡΖ
ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ.
ΟΥΗ ΣΑ ΥΔΓΗΑ ΤΡΡΗΚΝΧΖ ΚΑΗ ΑΠΑΞΗΧΖ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΠΡΟΥΖΜΑ ΣΖΝ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ
ΚΑΘΔ ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΤΝΔΥΗΖ ΣΟΤ, ΘΑ ΒΡΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖ
ΤΧΜΟ ΣΟ .Κ. ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η ΟΤΟΕ έρεη έγθαηξα, έκπξαθηα, επαλεηιεκκέλα θαη ηεθκεξησκέλα αληηηαρζεί ζηηο
πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ησλ Τξαπεδώλ. Σηε ζπζηεκαηηθή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζηηο
απνζρίζεηο θαη ζην ζπλερηδόκελν θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ εληάζεθε ηα ηειεπηαία
ρξόληα κε πξνκεησπίδα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη έρεη σο κνλαδηθό ζηόρν, κέζσ ηεο κείσζεο
ηνπ θόζηνπο, ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ησλ ηξαπεδώλ πξνο όθεινο κόλν ησλ
κεηόρσλ.
Όπσο επαλεηιεκκέλα έρνπκε δειώζεη θαη αλαδείμεη, όια ηα παξαπάλσ
πξνζιακβάλνπλ αθξαίεο δηαζηάζεηο ζηε ρώξα καο, ζε ζύγθξηζε κε ην ηη ζπκβαίλεη
ζηνλ θιάδν ζηελ ππόινηπε Επξσδώλε.
Οη ζπλέπεηεο απηώλ ησλ επηινγώλ ησλ Τξαπεδώλ ζηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο,
ηδησο ζηελ πεξηθέξεηα, ζηηο απνκαθξπζκέλεο θαη ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, γίλνληαη εδσ θαη
θαηξό ηδηαίηεξα αηζζεηέο, δεκηνπξγώληαο ζπλζήθεο ηξαπεδηθνύ απνθιεηζκνύ γηα κεγάιν
θνκκάηη ηεο πειαηείαο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.
Ζ ΟΣΟΔ ζηήξημε θαη ζηεξίδεη ηηο εύινγεο αληηδξάζεηο ησλ πιιόγσλ-κειώλ
ηεο, ησλ εξγαδόκελσλ, ηεο πειαηείαο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ απέλαληη ζε θάζε
επηινγή πνπ ζπξξηθλώλεη ηνλ θιάδν.
Απέλαληη ζε θάζε επηινγή πνπ απεηιεί θαη απνζηαζεξνπνηεί ηελ εξγαζία θαη
ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
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Απέλαληη ζε θάζε επηινγή πνπ απνμελώλεη ή θαη απνθιείεη ζπκπνιίηεο καο
από ηελ πξόζβαζή ηνπο ζην νπζηώδεο αγαζό ηεο πξνζηηήο ηξαπεδηθήο
εμππεξέηεζεο.
Σέηνηα - θαη κάιηζηα πξσηνθαλνύο, κέρξη ζήκεξα, έθηαζεο - επηινγή
ζπξξίθλσζεο είλαη ην Business Plan 2022-2025 ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο. Δλα ζρέδην
πνπ θηινδνμεί λα «απαιιάμεη» ηελ Σξάπεδα από έλαλ ζηνπο 3 ζήκεξα
εξγαδόκελνπο, λα απνζρίζεη θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, λα θιείζεη αθόκα
πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα, κε ηηο γλσζηέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, ηελ
πειαηεία θαη γηα νιόθιεξε ηελ θνηλσλία.
Μήπσο απηά γίλνληαη γηαηί ε Τξάπεδα Πεηξαηώο έρεη πξόβιεκα;
Καη βέβαηα όρη. Η Τξάπεδα Πεηξαηώο είλαη απνδεδεηγκέλα θεξδνθόξα θαη πνηέ δελ
πήγαηλε θαιύηεξα.
Μήπσο νη εξγαδόκελνη θαη ηα θαηαζηήκαηα πεξηζζεύνπλ, γηαηί έηζη επηηάζζνπλ ε
ςεθηνπνίεζε θαη νη ζπλαιιαθηηθέο πξνηηκήζεηο ηεο πειαηείαο;
Καη βέβαηα όρη! Οη ζπγθξηηηθνί δείθηεο κε αληίζηνηρα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ ζηελ
Επξσδώλε (θαηαζηήκαηα/θαηνίθνπο, ηξαπεδνϋπάιιεινη/θαηνίθνπο θιπ), θαη νη αζθπθηηθέο
ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο δε δηθαηνινγνύλ πιένλ, νύηε
κείσζε ησλ θαηαζηεκάησλ, νύηε κείσζε ησλ εξγαδόκελσλ.
Μήπσο απηνί νη εξγαδόκελνη δελ έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο γηα λα
απνδώζνπλ ζηελ ςεθηαθή επνρή;
Μα ε ίδηα ε Τξάπεδα Πεηξαηώο έρεη πξόζθαηα δεζκεπηεί, κε Επηρεηξεζηαθή ΣΣΕ, λα
πξνιακβάλεη ηηο εμειίμεηο θαη λα εθπαηδεύεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθό ηεο, ηδίσο ζηηο ζέζεηο
πνπ θηλδπλεύνπλ εμαηηίαο ηεο ςεθηνπνίεζεο, ώζηε απηό λα απνθηά ηηο απαηηνύκελεο
δεμηόηεηεο θαη λα αμηνπνηείηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε ελαιιαθηηθά αληηθείκελα ζηελ
Τξάπεδα. Παξάιιεια, ε Τξάπεδα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζεη νπζηαζηηθά ηελ
ηειεξγαζία γηα ηε κεηαβαηηθή εθπαίδεπζε, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηειηθά ηελ νπζηαζηηθή
αμηνπνίεζε όζσλ ηπρόλ εξγαδόκελσλ βξεζνύλ πξνζσξηλά ρσξίο αληηθείκελν.
Με ην βιέκκα απνθιεηζηηθά ζην βξαρππξόζεζκν θέξδνο, ε Τξάπεδα Πεηξαηώο
παξαβηάδεη θάζε ζεζκηθό πιαίζην θαη ζπκθσλία γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνύιεπζε κε
ηε ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε ζε ό,ηη αθνξά ζηα ζρέδηα ςεθηνπνίεζεο ή/θαη ιεηηνπξγηθήο
αλαδηάξζξσζεο, αιιά θαη ηε ιήςε θάζε εύινγνπ κέηξνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο.
Εκκέλεη ζηνλ άγνλν δξόκν ηεο ζπξξίθλσζεο, ηνξπηιίδνληαο έηζη ηελ εξγαζηαθή νκαιόηεηα,
ηελ εξγαζία θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ ξόιν ηεο
ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάπηπμεο, ηελ αμηνπηζηία ηεο απέλαληη ζηνπο πειάηεο θαη ζηελ
Ειιεληθή θνηλσλία.
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Η Τξάπεδα αθνύ μεπέξαζε κε επηηπρία ηελ πεξίνδν ηεο ππαξμηαθήο ηεο
αλαζθάιεηαο, νθείιεη ηώξα, καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο λα εκπεδώζεη έλα θιίκα
αζθάιεηαο, πξννπηηθήο θαη αλάπηπμεο γηα ην κέιινλ ηεο.
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η ΟΤΟΕ, ώο ζεζκηθή θαη ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο βνύιεζεο ησλ κειώλ ηεο θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, αλέιαβε θαη ζα αλαιάβεη παξαπέξα πξσηνβνπιίεο ηόζν γηα ηηο
απνζρίζεηο, κε ζρέδην ηξνπνινγίαο, όζν θαη γηα ηελ απόθξνπζε ησλ αθξαίσλ, κνλνκεξώλ
θαη θνηλσληθά βιαπηηθώλ πνιηηηθώλ ζπξξίθλσζεο πνπ αθνινπζνύλ νη Τξάπεδεο ζηελ
Ειιάδα, κε πξόζρεκα θαη κε όρεκα ηελ ςεθηνπνίεζε.
Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε θαη όια ηα πνιηηηθά θόκκαηα λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο
ηνπο απέλαληη ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο, πνπ πιήηηνπλ ζην ζύλνιό ηνπο όρη κόλν ηνπο
εξγαδόκελνπο, αιιά θαη επξύηεξα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία.
ηεξίδνπκε ηνλ αγώλα ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο.
Καινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο Σξάπεδαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 24σξε
απεξγία ηεο 29εο Ννέκβξε, πνπ πξνθήξπμε ν ΔΣΠ, θαη ζε όιεο ηηο θαηά ηόπνπο
θηλεηνπνηήζεηο θαη ζπγθεληξώζεηο.
Σνπο θαινύκε λα αληηηαρζνύλ ελσηηθά, καδηθά θαη δπλακηθά ζηα ζρέδηα πνπ
θηινδνμνύλ λα ηνπο απνμελώζνπλ από ηελ εξγαζία θαη ην επαγγεικαηηθό ηνπο
κέιινλ.
Να πνύλ έλα ηζρπξό θαη απνθαζηζηηθό «ΟΥΗ» ζε όζνπο ηνπο ζέινπλ
θνβηζκέλνπο, αλαζθαιείο θαη αλαιώζηκνπο.
ε απηό ηνλ δίθαην αγώλα, ε ΟΣΟΔ θαη ηα ζηειέρε ηνπ θιάδνπ είλαη θαη ζα είλαη
καδί ηνπο.
Καινύκε, ηέινο, ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο λα ζηακαηήζεη εδσ ηνπο αθξαίνπο θαη
αληηθνηλσληθνύο ζρεδηαζκνύο ηεο. Σελ θαινύκε λα δηαβνπιεπηεί νπζηαζηηθά κε ηε
ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε, γηα κηα πξαγκαηηθά ηζνξξνπεκέλε, νκαιή θαη βηώζηκε
κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή Σξαπεδηθή.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα έρεη απέλαληί ηεο ζύζζσκν ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ, ηνπο
εξγαδόκελνπο ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ Διιεληθή θνηλσλία.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΗΧΡΓΟ ΜΟΣΗΟ
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