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ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ
ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ:
ΟΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΟΤΝ
Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΙ ΕΤΘΤΝΕ ΣΗ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΣΕΨΕΙ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Τν Γεληθό Σπκβνύιην ηεο ΟΤΟΕ ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζή ηνπ θαη ελόςεη ηεο
δηαβνύιεπζεο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (πνπ ζπκθσλήζεθε ζηελ ηξηκεξή
ζπλάληεζε ζην Υπνπξγείν Εξγαζίαο), κε ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο γηα ην ζέκα ησλ
ζπγθαιπκκέλσλ απνιύζεσλ 120 εξγαδόκελσλ (θπιάθσλ θαη θαζαξηζηξηώλ), πνπ
επηρεηξεί λα πξνρσξήζεη απζαίξεηα ε Τξάπεδα, απνθάζηζε ηα εμήο:
 Παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηαθίλεηε ε ζέζε ηεο ΟΤΟΕ, ε νπνία
επηβεβαηώζεθε θαη από ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Σπιιόγσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ ηξάπεδα Πεηξαηώο γηα απόθξνπζε ησλ απνιύζεσλ
ησλ ζπλαδέιθσλ κε ηε κέζνδν ηεο απόζρηζεο ζε άιιεο ηδησηηθέο
εηαηξείεο.
 Η ΟΤΟΕ θαιεί ηε Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο λα εγθαηαιείςεη
ζρεδηαζκνύο θαη ζθέςεηο πνπ νδεγνύλ ζε απνιύζεηο εξγαδνκέλσλ,
ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή ηξόπν.
 Δηάβεκα ηεο ΟΤΟΕ πξνο ηελ Κπβέξλεζε, από ηελ νπνία ζα δεηεζνύλ
λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από
αλάινγεο κεζνδεύζεηο όπσο ε δηαδηθαζία ηεο απόζρηζεο θιάδσλ θαη
ππεξεζηώλ ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο αιιά θαη ζε άιιεο Τξάπεδεο πνπ
ελδερνκέλσο ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο ζην κέιινλ
θαη ζπλαληήζεηο κε ηα Κόκκαηα κε αίηεκα ηε ζηήξημε θαη ηελ
ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ.
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 Τν Γεληθό Σπκβνύιην ηεο ΟΤΟΕ, θάιεζε ηνπο Σπιιόγνπο ηεο Τξάπεδαο
Πεηξαηώο λα ζπλεδξηάζνπλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξηνδείεο
ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Τξάπεδαο θαη πξνεηνηκαζίαο
αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ.
 Σε απηή ηε δηαδηθαζία ζα ζπκκεηέρεη θαη ε ΟΤΟΕ κε κέιε ηεο Δηνίθεζήο
ηεο.
 Τν Γεληθό Σπκβνύιην ηεο ΟΤΟΕ, εμνπζηνδόηεζε ηελ Εθηειεζηηθή
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αδηαιιαμίαο ή παξειθπζηηθήο ηαθηηθήο από ηελ πιεπξά ηεο Τξάπεδαο.
 Η ΟΤΟΕ δηακελύεη πξνο θάζε θαηεύζπλζε, όηη, ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν
γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Τξάπεδεο, γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη γηα
ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο, δελ ζα επηηξέςεη πεηξακαηηζκνύο θαη
πινπνίεζε ζρεδίσλ ζε βάξνο ηεο απαζρόιεζεο, κε ην πξόζρεκα ησλ
ζπλερηδόκελσλ αλαδηαξζξώζεσλ.
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Οη αλαδηαξζξώζεηο απηέο, πνπ εκθαλίδνληαη ζπλερώο σο απαηηήζεηο ησλ
δαλεηζηώλ, νη νπνίεο όκσο εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο θεξδώλ κε νπνηνδήπνηε
αλζξώπηλν θόζηνο, πνπ ππαγνξεύεηαη θαη από ηνπο λένπο κεηόρνπο ησλ ηξαπεδώλ,
πνπ ειέγρνπλ πιένλ ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο, δελ κπνξεί λα είλαη δηαξθέο
άιινζη επηζέζεσλ ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ.

Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς,
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