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ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ
ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ATTICA BANK

ΑΜΕΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΑΠΟΛΤΕΩΝ –
ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ..Ε.
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
υνάντηση με τον Πρόεδρο της Attica Bank κ. Κ. Μητρόπουλο, για την
ανάκληση των απολύσεων τριών εργαζομένων στην Σράπεζα, είχε σήμερα το
Προεδρείο της ΟΣΟΕ και ο Πρόεδρος του υλλόγου Τπαλλήλων Σράπεζας
Αττικής.
Όπωο ζεκείωζε ν Πξόεδξνο ηεο ΟΤΟΕ, είλαη αδηαλόεην λα παξαβηάδεηαη ε Κιαδηθή θαη
ε Επηρεηξεζηαθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο θαη κάιηζηα από κηα Τξάπεδα ηωλ
Αζθαιηζηηθώλ Τακείωλ.
Επηζεκάλζεθε, όηη ζην επίθεληξν ηεο Κιαδηθήο ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τξαπεδώλ είλαη ε
πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο, θαηά ζπλέπεηα νη απνιύζεηο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηέο.
«Πξόθεηηαη γηα δήηεκα νπζίαο, κα θαη γηα δήηεκα κε ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκό γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο», ηόληζε ε ΟΤΟΕ θαη θάιεζε ηε Δηνίθεζε ηεο Attica Bank λα επαλεμεηάζεη ηε
ζηάζε ηεο θαη λα αλαθαιέζεη ηηο απνιύζεηο.
Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Attica Bank θ. Μεηξόπνπινο, δηαβεβαίσζε
όηη ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηεο Σξάπεδαο είλαη ε αλάπηπμε θαη όρη ε κηζζνινγηθή κείσζε
ηνπ θόζηνπο θαη όηη δελ πξνηίζεηαη ε Σξάπεδα λα αλνίμεη εξγαζηαθά κέησπα. Πξνο
ηνύην, δήισζε όηη ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ξόινπ ηνπ,
πξνθεηκέλνπ ε Δηνίθεζε λα επαλεμεηάζεη ην δήηεκα ησλ απνιύζεσλ θαη ζα ελεκεξώζεη
ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Η ΟΤΟΕ ζηεξίδεη ηηο αγωληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ πξνθήξπμε ν Σύιινγνο
Εξγαδνκέλωλ ηεο Attica Bank γηα αύξην Τεηάξηε θαη δήιωζε κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν
όηη δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί ηέηνηεο πξαθηηθέο μεθαζαξίδνληαο όηη, ζα αλαιάβεη
πξωηνβνπιίεο πξνο θάζε θαηεύζπλζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεηωπηζηεί ε θαηάζηαζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε.
Αύξην, Σεηάξηε 16/10/2019 έρεη νξηζηεί ηξηκεξήο ζπκθηιησηηθή ζύζθεςε ζην
Τπνπξγείν Εξγαζίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζηελ νπνία ε ΟΣΟΕ καδί κε ηνλ
ύιινγν Τπαιιήισλ Σξάπεδαο Αηηηθήο, ζα αλαπηύμνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη ζα
δεηήζνπλ ηελ αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ
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