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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,

Μετά τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, μέσα και έξω από το
κεντρικό κτίριο της Σράπεζας Πειραιώς και τις πρωτοβουλίες της ΟΣΟΕ, χθες το
απόγευμα η ΟΣΟΕ συναντήθηκε με την Διοίκηση της Σράπεζας Πειραιώς για το
γνωστό θέμα της απομάκρυνσης 120 συναδέλφων (φυλάκων & καθαριστριών), με
τη μέθοδο της μεταφοράς τους σε εταιρείες τρίτων, γεγονός που συνιστά
συγκαλυμμένες απολύσεις εργαζομένων όπως δηλώθηκε από την πρώτη στιγμή.
ηε ζπλάληεζε απηή ε ΟΣΟΕ απαίηεζε από ηελ Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ηελ αλάθιεζε ηεο
απόθαζήο ηεο.
Η Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο άθνπζε κε πξνζνρή ηελ ΟΤΟΕ, δήιωζε όηη δελ επηζπκεί
λα ζηγνύλ ηα εξγαζηαθά θαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη δήιωζε, όηη ζα
ζπκκεηάζρεη ζε κηα δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο κε ηελ ΟΤΟΕ θαη ηνπο Σπιιόγνπο γηα ηελ
εμεύξεζε ιύζεο ζην πξόβιεκα, ελώ ηαπηόρξνλα δεζκεύηεθε, όηη ηε ζέζε απηή ζα επαλαιάβεη
θαη ζηελ ηξηκεξή ζπλάληεζε ζην Υπνπξγείν Εξγαζίαο.
Πξάγκαηη, ζηελ έλαξμε ηεο ηξηκεξνύο ζπλάληεζεο ζην Υπνπξγείν Εξγαζίαο, ε πιεπξά ηεο
Τξάπεδαο δήιωζε όηη, ζα «παγώζεη» ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηωλ νξγαληθώλ κνλάδωλ
αζθάιεηαο θαη θαζαξηόηεηαο, ώζηε λα μεθηλήζεη δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο θαη λα νινθιεξωζεί
ζηηο 20/1/2018 ή θαη αξγόηεξα, αλαιόγωο ηεο εμέιημεο ηεο δηαβνύιεπζεο.
Η ΟΣΟΕ θαη νη ύιινγνη ηωλ εξγαδνκέλωλ, ραξαθηήξηζαλ ωο έλα πξώην ζεηηθό βήκα ηελ
κεηαηόπηζε ηεο Σξάπεδαο από ηε ζέζε ηεο πξόθιεζεο ζηε ζέζε ηεο δηαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
ραξαθηήξηζε ωο ζεηηθή ηελ εμέιημε απηή θαη δήιωζε όηη, ζηηο δηαβνπιεύζεηο πνπ ζα γίλνπλ, πεξηκέλνπλ
από ηελ Σξάπεδα λα πξνζθνκίζεη πξνηάζεηο πνπ ζα νδεγνύλ ζε θνηλά απνδεθηή ιύζε ζην πξόβιεκα
θαη ζε θάζε πεξίπηωζε ζα απνθιείνπλ απνιύζεηο εξγαδνκέλωλ.
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Η ΟΤΟΕ ζα κείλεη πξνζειωκέλε ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε θαη ζπλερίδεηαη κε
ηνπο Σπιιόγνπο ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο, ζα δηαηεξήζεη ηα αγωληζηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ζε
εηνηκόηεηα θαη εγξήγνξζε θαη ζα πξνεηνηκαζζεί λα αληηκεηωπίζεη κε επηρεηξήκαηα θαη
απνθαζηζηηθή δηάζεζε ηελ Τξάπεδα ζηελ επηθείκελε δηαβνύιεπζε θαη ζε θάζε θάζε ηεο
δηαβνύιεπζεο ζα θξαηνύλ ελήκεξνπο ηνπο εξγαδόκελνπο.
Αυτή είναι η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΣΟΕ, που συνεδρίασε
αμέσως μετά την τριμερή συνάντηση στο Τπουργείο Εργασίας.
Η ΟΣΟΕ με υπευθυνότητα ΜΑΖΙ με τους υλλόγους στην Σράπεζα Πειραιώς, θα
βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα έχοντας επίγνωση ότι, ένα πρώτο βήμα
δεν σηματοδοτεί το τελικό θετικό αποτέλεσμα για το οποίο πρέπει να
προετοιμαστούμε κατάλληλα και να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Σαυτόχρονα, καλούμε τη Κυβέρνηση να παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή και
να περιφρουρήσει πολιτικά και νομοθετικά την απασχόληση και τα δικαιώματα των
εργαζομένων από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις Σράπεζες και που
οδηγούν στην εξωτερίκευση τραπεζικών εργασιών .
Με όπλο μας την Ενότητα και την υγιή ειλικρινή διάθεση στο επίπεδο των
θέσεων, των λόγων και των πράξεων, είμαστε αισιόδοξοι αλλά δεν εφησυχάζουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Σηαύξνο ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
Αρηιιέαο ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

