
 

      

 

 

 

 

Αζήλα, 17 Δεθεκβξίνπ 2019 

Οι απολύσεις στην Σράπεζα Πειραιώς  

μας αφορούν όλους. 

Ο αγώνας μας συνεχίζεται 

 

 24σξε απεξγία ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηελ Πέκπηε 19/12/2019. 

 ηάζε εξγαζίαο ζηνλ θιάδν απφ 12:00 έσο 15:15 ηελ ίδηα εκέξα. 

 πγθέληξσζε ησλ απεξγψλ απφ ην πξσί ζην θηήξην ηεο 

Δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο θαη ζηηο 13:30 ζην Τπνπξγείν 

Εξγαζίαο. 

 Νέα Σξηκεξήο ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο ηελ Πέκπηε ζηηο 14:00. 

 

 

Σςναδέλθιζζερ, Σςνάδελθοι, 

Οη εξγαδφκελνη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη ηνπ θιάδνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

παλειιαδηθέο απεξγίεο, ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο θαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ζε ρώξνπο δνπιεηάο 

ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο, έζηεηιαλ ερεξφ θαη κε πξσηνθαλή καδηθφηεηα κήλπκα.  

Ωζηφζν ε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο επηκέλεη λα ζεσξεί «ηεηειεζκέλεο» ηηο απαξάδεθηεο 

απνιχζεηο ησλ 24 ζπλαδέιθσλ ηνπ πξψελ RBU.  

Σπλερίδεη λα θσθεύεη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο ζηηο δπν, κέρξη ζήκεξα, 

Τξηκεξείο ζπκθηιησηηθέο ζπλαληήζεηο. Πξνηάζεηο πνπ αλαδεηνύλ ιχζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ 145 

ζπλαδέιθσλ καο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο απνιπκέλνπο.  

Πξνθαλώο ε Δηνίθεζε πηζηεύεη όηη εκκέλνληαο ζε κηα ζθιεξή θαη αδηάιιαθηε ζηάζε, 

θσθεύνληαο ζηηο θσλέο ηεο ινγηθήο θαη απνιύνληαο εξγαδόκελνπο ιίγν πξηλ ηηο Γηνξηέο, επηδεηθλύεη 

«απνθαζηζηηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα», άμηα λα εηζπξάμεη εύζεκα από ηνπο επελδπηέο θαη 

ηνπο κεηόρνπο ηεο Τξάπεδαο. 

Σίπνηα πην απαηειφ απφ απηφ!!!  

Σήκεξα ν θιάδνο εηζέξρεηαη ζε κηα θξίζηκε θάζε επίιπζεο ηνπ δσηηθνύ γηα απηόλ 

πξνβιήκαηνο ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ, κε ηελ αμηνπνίεζε, αλάκεζα ζηα άιια, ηνπ ζρεδίνπ 

«Ηξαθιήο», γηα ηηηινπνηήζεηο δαλείσλ κε ηελ εγγύεζε ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ.  
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Σήκεξα, έρνληαο ήδε απνθαηαζηήζεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ κεηά απφ 3 

αλαθεθαιαηνπνηήζεηο, ν θιάδνο πεξλά ζε θάζε αλάπηπμεο, θηινδνμώληαο λα αλαθηήζεη ηνλ 

θνκβηθό ηνπ ξόιν ζηελ νηθνλνκία θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο. 

Σήκεξα ν θιάδνο έρεη αθόκα κπξνζηά ηνπ ηελ πιήξε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή Τξαπεδηθή. Με 

αμηνπνίεζε θαη φρη αρξήζηεπζε ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, επηθνηλσλίαο θαη επαθήο, ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαη κε ζπλερή επέλδπζε ζηνλ εξγαδφκελν, όρη ζεσξώληαο ηνλ 

επηειέο αλαιώζηκν θαη πεηζήλην εμάξηεκα ηεο ηερλνινγίαο. 

Όια ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ νκαιφ θιίκα ζηνλ θιάδν, κε:  

 πλελλφεζε θαη εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζε εξγαδόκελνπο θαη εξγνδόηεο.  

 πκθσλίεο πνπ, φηαλ ζπλάπηνληαη, νθείινπλ θαη λα ηεξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο. 

 Κνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, ζεκέιην θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηεο 

πειαηείαο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν θιάδνο.  

Καηά ζπλέπεηα, νπδείο ζπλεηφο ηξαπεδίηεο ή Δηνίθεζε κε ζηνηρεησδψο καθξφπλνε 

επηρεηξεκαηηθή πξννπηηθή δηαλνείηαη:  

 Να δεκηνπξγεί «ηεηειεζκέλα» θαη κάιηζηα κε απνιχζεηο, νη νπνίεο ηζνδπλακνχλ κε 

θήξπμε πνιέκνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνλ θιάδν θαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, πνπ 

σζηφζν ζηήξημαλ ηηο Σξάπεδεο αθφκα θαη ζηηο πην δχζθνιεο ζηηγκέο ηνπο.  

 Να «θιείλεη ην κάηη» ζε θνληφθζαικεο ή θαη αθξαίεο νξέμεηο κεκνλσκέλσλ επελδπηψλ, 

πνπ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα άκεζα θέξδε, αδηαθνξώληαο γηα ηε ζπλνρή θαη ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ, ηεο νηθνλνκίαο θαη κηαο θνηλσλίαο, πνπ ήδε έδσζε πςειό «θόξν 

αίκαηνο» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, έρεη ινηπόλ θάζε δηθαίσκα θαη αμίσζε ζε κηα δίθαηε 

αλάπηπμε.  

 «Να θέζει ζε κίνδςνο αθενόρ ηο κλίμα εμπιζηοζύνηρ πος ππέπει να ςπάπξει ζηον 

ηπαπεζικό κλάδο ωρ πςλώνα ηηρ εθνικήρ οικονομίαρ και αθεηέπος ηο ζσέδιο 

εξςγίανζηρ ηος ηπαπεζικού ζςζηήμαηορ από ηον «κόκκινο» δανειζμό, πος αποηελεί ηο 

μέζο δςναμικήρ επανεκκίνηζηρ ηηρ οικονομίαρ με αναπηςξιακό ππόζημο»  – απηό ην 

ηειεπηαίν ην επηζεκαίλεη ε ίδηα ε Κπβέξλεζε, δηα ζηόκαηνο ηνπ Υπνπξγνύ Εξγαζίαο θ. 

Βξνύηζε ζε πξόζθαηε νκηιία ηνπ ζηε Βνπιή.  

 

Σςναδέλθιζζερ, ζςνάδελθοι, 

Οη απνιχζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο καο αθνξνχλ φινπο.  

Καλείο δελ κπνξεί λα αδηαθνξεί.  

Καλείο δελ είλαη ζην αππξφβιεην! 

Γηα απηό ε ΟΤΟΕ θηλεηνπνηήζεθε ακέζσο, ζπληνλίδνληαο ηνλ αγώλα κε δξάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο ζε όια ηα επίπεδα.  

Οη εξγαδόκελνη ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο θαη ηνπ θιάδνπ έζηεηιαλ ήδε ερεξφ κήλπκα κε ηε 

καδηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο. 
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Εκκέλνληαο ζηελ απαξάδεθηε ζηάζε ηεο, ε Σξάπεδα απνκνλψλεηαη πνιηηηθά, θνηλσληθά 

θαη εζηθά.  

Ο αγψλαο καο ζπλερίδεηαη θαη ζα ζπλερηζηεί κε θάζε λφκηκν κέζν!  

Η Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη φιεο νη Σξάπεδεο, πνπ ελδερφκελα κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ λα 

αθνινπζήζνπλ αλάινγεο πξαθηηθέο, πξέπεη λα ιάβνπλ λέν, ηζρπξφ θαη απνθαζηζηηθφ 

κήλπκα.  

Οη απνιχζεηο, πνπ κε ηφζεο ζπζίεο απνηξέςακε ζηελ θξίζε, είλαη πξνθιεηηθέο θαη  

απαξάδεθηεο ζηελ αλάπηπμε! 

πλεθηηκψληαο ηα παξαπάλσ, ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ ζηε πλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 16/12/2019 απνθάζηζε ηε ζπλέρηζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηνλ 

θιάδν κε : 

 Πξνθήξπμε 24σξεο παλειιαδηθήο απεξγίαο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηελ Πέκπηε 

19/12/2019. 

 Πξνθήξπμε παλειιαδηθήο ζηάζεο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηελ ίδηα εκέξα, απφ ηηο 

12:00 κέρξη ηηο 15:15. 

 πγθέληξσζε ησλ απεξγψλ απφ ην πξστ ζην θηήξην ηεο Δηνίθεζεο ζηελ νδφ 

Ακεξηθήο θαη ην κεζεκέξη ζηε 13:30 κπξνζηά απφ ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, φπνπ ζα 

γίλεη ε 3ε Σξηκεξήο ζπλάληεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σξάπεδαο. 

 Δηάβεκα ηεο ΟΣΟΕ ζην Δ.. ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζήο ηνπ. 

 

Καινχκε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο: 

o Να ηηκήζεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζηε ζπκθσλία κε ηελ ΟΣΟΕ θαη ηνλ ΕΣΠ. 

o Να αλαθαιέζεη ηηο απνιχζεηο ησλ 24 ζπλαδέιθσλ. 

Όινη ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηελ Πέκπηε 19/12/2019 θαη ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο ζην θηήξην ηεο Δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ην πξστ θαη 

ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο ζηηο 13:30. 

 

Ανάκληση των απολύσεων τώρα! 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙ 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ 

 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο, 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

                  ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                     ΑΥΙΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


