
 

 

 
 

 

 

 

Αζήλα, 20 Δεθεκβξίνπ 2017 
 
 

Ε ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ  

ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΑ ΓΡΑΥΕΙΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΤΓΚΑΛΤΜΜΕΝΕ ΟΜΑΔΙΚΕ ΑΠΟΛΤΕΙ 

ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 

 

Η ΟΣΟΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΝΑ ΣΑΜΑΣΗΟΤΝ ΣΩΡΑ!!! 

 

 ΣΡΙΜΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΟΣΟΕ 

 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Η ΟΣΟΕ μαζί με τους υλλόγους των Εργαζομένων στην Σράπεζα Πειραιώς, αποκρούει τις 

συγκαλυμμένες απολύσεις των συναδέλφων των Κλάδων Υύλαξης και Καθαριότητας (120 

άτομα), στις οποίες αποφάσισε να προχωρήσει η Διοίκηση της Σράπεζας. 

 

Η απόθαζε ηεο Δηνίθεζεο είλαη αηθληδηαζηηθή, θαθόβνπιε θαη έληνλα απηαξρηθή.  
 

Σνξπηιίδεη ην θιίκα εξεκίαο, ζπλνρήο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη αλάγθε ε Σξάπεδα ζηελ θξηζηκόηεξε θάζε 
κεηάβαζεο ζηελ επόκελε κέξα. 

 

Σαπηόρξνλα, δεκηνπξγεί ππνςίεο γηα ηελ δξνκνιόγεζε παξαπέξα δηαδηθαζηώλ εμσηεξίθεπζεο 
εξγαζηώλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη ππεξεζηώλ από ηελ Σξάπεδα.  

 

Η ΟΣΟΕ δελ πξόθεηηαη λα επηηξέςεη αλνηρηέο ή ζπγθαιπκκέλεο απνιύζεηο.  
  

Απηό είλαη ζέζε αξρήο θαη ζεκειηώδεο ζπλδηθαιηζηηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηθό ηεο θαζήθνλ.  
 

Είλαη, όκσο, θαη θαζήθνλ επξύηεξα ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο λα ζηακαηήζεη εδώ θαη ηώξα 
ηηο κεζνδεπκέλεο ελέξγεηεο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Γηα ην ιόγν απηό απαηηνύκε λα πάξεη άκεζα θαη αλνηρηά ζέζε ε Κπβέξλεζε.   
 

Οθείιεη λα ππνρξεώζεη ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο λα ζηακαηήζεη ακέζσο θάζε ζρεδηαζκό 
άκεζωλ ή έκκεζωλ νκαδηθώλ απνιύζεωλ, πνπ ζεκαηνδνηεί αξλεηηθέο εμειίμεηο ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο 
ρώξαο, εμαηξεηηθά επώδπλεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλωλία. 

 

ε απηό ην πιαίζην, δεηήζακε από ηελ Τπνπξγό Εξγαζίαο λα νξίζεη άκεζα ηξηκεξή ζπλάληεζε, πνπ 
ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 21/12/2017 θαη ώξα 12.00 κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πιιόγσλ, ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 
θαη ηεο ΟΣΟΕ. 

 

Ακέζσο κεηά ζπλεδξηάδεη ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηδηθεύζεη ηηο 
απνθάζεηο θαη ηηο παξαπέξα ελέξγεηέο ηεο, πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηηο αληηδξάζεηο ησλ Εξγαδνκέλσλ όζν 
θαη ζηε ζηάζε ηεο ζηε ηξηκεξή ζπλάληεζε κε ηελ Τπνπξγό Εξγαζίαο. 

 

Καινύκε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο θαη ηνπο εληνιείο ηέηνησλ θαθόβνπισλ αληεξγαηηθώλ 
κεζνδεύζεσλ λα αλαθαιέζνπλ ΣΩΡΑ ηηο απνθάζεηο ηνπο. 
 
 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

           ηαύξνο ΚΟΤΚΟ                      Αρηιιέαο ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


