Αζήλα, 10 Δεθεκβξίνπ 2019

Να ανακαλέσει η Σράπεζα Πειραιώς τις απολύσεις
και να συμμορφωθεί με τη συμφωνία μας

24ωρη ΠΑΝΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΝ
ΣΕΣΑΡΣΗ 11/12/2019
και ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ
Δίλνπκε κάρε ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο
γηα ηελ εξγαζία, ηε δσή θαη ην κέιινλ καο
ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΠΕΣΕΙΛΕ Η ΟΣΟΕ
ΣΑ ΣΕΛΕΧΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ

Με ηηο κεζνδεπκέλεο, πξνθιεηηθέο απνιύζεηο 24 ζπλαδέιθσλ ηνπ πξώελ RBU ε Σξάπεδα
Πεηξαηώο ππεξέβε ηα εζθακκέλα θαη παξαβίαζε ηε ζπκθσλία ηεο κε ηελ ΟΣΟΕ θαη ηνπ
αληηπξνζσπεπηηθνύ πιιόγνπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο.
Οη απνιύζεηο ήηαλ αλέθαζελ θόθθηλε γξακκή γηα ηνλ θιάδν. Σηο απνηξέςακε επί
δεθαεηίεο, αθόκα θαη ζηηο πην δνθεξέο θαη θξίζηκεο επνρέο ηεο θξίζεο, κε αγώλεο, κε εμαληιεηηθό
δηάινγν αιιά θαη κε ζπκβηβαζκνύο θαη ζπζίεο.
Ξέξνπκε θαιά ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο ησλ απνιύζεσλ γηα ηνλ εξγαδόκελν, ηελ νηθνγέλεηά
ηνπ, ηελ θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο, όπσο θαη θάζε ζπκπνιίηεο καο πνπ ηηο βίσζε ηα ρξόληα ηεο
θξίζεο.
Γη’ απηό θάζε ηέηνηνο ζρεδηαζκόο, πόζν κάιινλ ελέξγεηα, από ηελ πιεπξά ησλ
Σξαπεδώλ, ηζνδπλακεί γηα καο κε θήξπμε πνιέκνπ.
Κήξπμε πνιέκνπ απέλαληη ζηνλ εξγαδόκελν, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηε δσή ηνπ, ζην
κέιινλ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ παηδηώλ ηνπ.
Κήξπμε πνιέκνπ απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία!
Η Σξάπεδα Πεηξαηώο είλαη απηή πνπ επέιεμε λα ηνξπηιίζεη ην θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη
ηελ νκαιόηεηα ζηνλ θιάδν, ζε κηα ζπγθπξία πνπ απηόο αλαθηά ηελ θεξδνθνξία ηνπ θαη θαιείηαη
λα αλαιάβεη επηηέινπο ηνλ ξόιν ηνπ ζηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο. Τνλ ξόιν ηνπ απέλαληη
ζηνπο πνιίηεο, ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηελ θνηλσλία, πνπ επαλεηιεκκέλα ηνλ ζηήξημαλ από ην
πζηέξεκά ηνπο ηηο δύζθνιεο εκέξεο ηεο θξίζεο.
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Η Σξάπεδα Πεηξαηώο είλαη απηή πνπ πξώηε «θιείλεη ην κάηη» ζηηο νξέμεηο όζσλ
κεγαινκεηόρσλ θαη κειώλ ησλ Δ.Σ. δεηνύλ απνιύζεηο γηα λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο
παρπιέο ακνηβέο ησλ κεγαινζηειερώλ ηνπο.
Μεηά από θαηαγγειίεο όηη ζπλερίδνπλ λα αζθνύληαη πηέζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο
από ηε Δηνίθεζε θαη όηη ζπλεηδεηά θαιιηεξγείηαη θιίκα εθθνβηζκνύ ησλ ζπλαδέιθσλ
πξνθεηκέλνπ απηνί λα κελ απεξγήζνπλ, ε ΟΣΟΕ απέζηεηιε εμώδηθα ζε ζηειέρε ηεο
Δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπλ απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δελ καο πηννύλ νη απεξγνζπαζηηθνί κεραληζκνί θαη νη πηέζεηο, πνπ επηζηξαηεύνπλ νη
εξγνδόηεο, πξνθεηκέλνπ λα «ζπάζνπλ» ηελ ελόηεηα θαη ηνλ αγώλα καο ηόζν θαηά ηελ
απεξγία ηεο 5/12/2019, κε ηελ νπνία έιαβαλ ηελ πξώηε ερεξή απάληεζε, νύηε, αθόκα
πεξηζζόηεξν, ηώξα, ελόςεη ηεο θιαδηθήο απεξγίαο ηεο Τεηάξηεο 11 ηνπ Δεθέκβξε.
Γηαηί, καδί καο έρνπκε ηελ θνηλσλία, ηα πνιηηηθά θόκκαηα, ηνπο εξγαδόκελνπο, θάζε
ππεύζπλν θαη ζπλεηδεηό πνιίηε, πνπ θσθεύεη ζηηο επηθνηλσληαθέο ζεηξήλεο ηεο Τξάπεδαο.
Εάλ ζήκεξα επηηξέςνπκε λα αλνίμεη ν αζθόο ηνπ Αηόινπ ζηνλ θιάδν, αύξην νη άλεκνη ζα
ζπκπαξαζύξνπλ θαη ην δηθό καο ζπίηη.
Δελ εθρσξνύκε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζηε δσή θαη ζην κέιινλ καο.
Οη απνιύζεηο καο αθνξνύλ όινπο!
Δίλνπκε όινη καδί ηελ Σεηάξηε 11/12/2019 κάρε ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο γηα ηελ
εξγαζία, ηε δσή θαη ην κέιινλ καο.
Σα ζρέδηα θαη νη κεζνδεύζεηο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο δελ ζα πεξάζνπλ!
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΤΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ!
ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΠΑΝΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ 11/12
ΚΑΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΩΡΑ 13.00
ΜΠΡΟΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ

