
 

 

 

Αζήλα, 13 Δεθεκβξίνπ 2019 

 

 
 

 

 

ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ!  

ΔΕΝ ΤΠΟΧΩΡΟΤΜΕ! 

 

Δίλνπκε κάρε ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο 
 γηα ηελ εξγαζία, ηε δωή θαη ην κέιινλ καο 

 

 

4ωρη ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/12/2019 

τις υπηρεσίες της ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ που στεγάζονται  

στο κτήριο της οδού Χειμάρρας στο Μαρούσι 
 

 

Να ανακληθούν ο ι  απολύσεις   

και  να  τηρηθε ί  η  συμφωνία  με  την ΟΣΟΕ   

 

 

 

 
 

Μεηά ηελ επηηπρεκέλε παληξαπεδηθή απεξγία ηεο 11εο Δεθεκβξίνπ, θιηκαθώλνπκε ηηο 
θηλεηνπνηήζεηο κέρξη ηελ αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο θαη ηελ πιήξε 
εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ ΟΤΟΕ.  

Σην  πια ίζ ην  απηό  θεξύζζεηα η  4ωξε ζηάζε εξγαζίαο  αξρήο  γελνκέλεο 
από  ηελ  έλαξμε  ηνπ  σξαξ ίνπ ,  ζη ηο  ππεξεζίεο  ηεο  Σξάπεδαο  Πεηξαηώο  πνπ 
ζηεγάδνληα η  ζην  θηήξ ην  Λεωθ.  Ακαξνύζηνπ  –  Υαιαλδξίνπ  & Υε ηκάξξαο 11  
ζην Μαξνύζη ,  ηε  Δεπηέξα 16 /12 /2019 .   

Οη απνιύζεηο ήηαλ αλέθαζελ θόθθηλε γξακκή γηα ηνλ θιάδν. 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 ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο.  

Γη’ απηό θάζε ηέηνηνο ζρεδηαζκόο, πόζν κάιινλ ελέξγεηα, από ηελ πιεπξά ηωλ 
Σξαπεδώλ, ηζνδπλακεί γηα καο κε θήξπμε πνιέκνπ.  

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.  

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.  
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Η Σξάπεδα Πεηξαηώο είλαη απηή πνπ όρη κόλν δελ παίξλεη πίζω ηηο απνιύζεηο, αιιά 
απεηιεί θαη κε λέεο πέξαλ ησλ 24 ζπλαδέιθσλ ηνπ πξώελ RBU. 

Εάλ ζήκεξα επηηξέςνπκε λα αλνίμεη ν αζθόο ηνπ Αηόινπ ζηνλ θιάδν, αύξην νη άλεκνη ζα 
ζπκπαξαζύξνπλ θαη ην δηθό καο ζπίηη. 

Δελ εθρωξνύκε ην δηθαίωκα ζηελ εξγαζία, ζηε δωή θαη ζην κέιινλ καο. 

Οη απνιύζεηο καο αθνξνύλ όινπο! 

Δίλνπκε όινη καδί ηε Δεπηέξα 16/12/2019 κάρε ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο γηα ηελ εξγαζία, 
ηε δωή θαη ην κέιινλ καο.  

Σα ζρέδηα θαη νη κεζνδεύζεηο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο δελ ζα πεξάζνπλ! 
 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΤΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ! 

 

ΟΛΟΙ ΣΗ ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ 16/12  

ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ  

ΣΗΝ ΟΔΟ ΧΕΙΜΑΡΡΑ ΣΟ ΜΑΡΟΤΙ 

Η ΟΣΟΕ ΘΑ ΤΝΕΧΙΕΙ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ 


