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ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ


Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΜΔΗΝΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΣΗΚΖ
ΑΠΟΦΑΖ ΣΩΝ ΤΓΚΑΛΤΜΜΔΝΩΝ ΑΠΟΛΤΔΩΝ



Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΗ ΔΤΘΤΝΔ ΣΖ

Η Διοίκηση της Σράπεζας Πειραιώς επικαλούμενη προσχηματικά το σχέδιο
αναδιάρθρωσης το 2015, προχώρησε σε συγκαλυμμένες απολύσεις 120
εργαζομένων με την μέθοδο της μεταφοράς τους σε τρίτες εταιρείες ιδιωτών ξένες
προς την ίδια την Σράπεζα.
Θσκίδοσκε όηη, ηα ηειεσηαία τρόληα ε Τράπεδα Πεηραηώς κε βάζε αληίζηοητα πιάλα
αλαδηάρζρφζες, κείφζε ηο προζφπηθό ηες θαηά 5000 εργαδόκελοσς τφρίς αποιύζεης, κε άιιες
δηαδηθαζίες ποσ είταλ ηελ ζύκθφλε γλώκε ηφλ εργαδοκέλφλ θαη δηαζθάιηδαλ ηο θιίκα ερεκίας θαη
ζσλοτής ζηολ εργαζηαθό τώρο.
Αληί, ιοηπόλ, ε ζεκερηλή Δηοίθεζε λα αθοιοσζήζεη άιιες δηαδηθαζίες, επηιέγεη ηελ δηαδηθαζία
κεηαθοράς οργαληθώλ κολάδφλ ηες Τράπεδας ζε ηρίηοσς, γεγολός ποσ δεκηοσργεί εύιογα ηελ
πεποίζεζε όηη ζέιεη λα εγθαηληάζεη λέοσς ηρόποσς κείφζες ηοσ προζφπηθού, προθεηκέλοσ λα
προτφρήζεη θαη ζε άιιες ζσγθαισκκέλες αποιύζεης ζηο κέιιολ κε ηελ κέζοδο ηες απόζτηζες θαη
άιιφλ κολάδφλ, ηοκέφλ θαη σπερεζηώλ ηες Τράπεδας.
Η δηαηήρεζε ηφλ ζσκβάζεφλ εργαζίας θαη ορηζκέλφλ εργαζηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ
δηθαηφκάηφλ ηφλ εργαδοκέλφλ ποσ κεηαθέροληαη, είλαη «ηο θεραζάθη ζηελ ηούρηα» κε ηελ οποία ε
Δηοίθεζε ηες Τράπεδας Πεηραηώς ζέιεη λα γισθάλεη όζοσς αποκαθρύλοληαη θαη λα αποθρύυεη ηελ
ζεζκηθή οσζία ηες ελέργεηάς ηες ζε βάρος ηφλ εργαδοκέλφλ, αιιά θαη ζε βάρος ηφλ δεζκεύζεφλ ποσ
έτεη αλαιάβεη ζε θιαδηθό επίπεδο.
 Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε ζηελ απξηαλή ηξηκεξή ζπλάληεζε πνπ έρεη νξηζζεί κε αίηεκα
ηεο ΟΣΟΔ θαη ησλ πιιόγσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, λα κελ
επηηξέςεη ζηελ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ηελ πινπνίεζε απηώλ ησλ ζρεδίσλ ηεο
πνπ αλνίγνπλ ηνλ αζθό ηνπ Αηόινπ ζπλνιηθά ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα.
 Καινύκε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο λα κελ επηκείλεη ζηελ πξνθιεηηθή
απόθαζή ηεο πνπ μεζήθσζε ζύειια αληηδξάζεσλ θαη λα πξνζέιζεη ζην ηξαπέδη ηνπ
δηαιόγνπ κε ηελ ΟΣΟΔ θαη ηνπο πιιόγνπο γηα ζπδήηεζε από κεδεληθή βάζε, κε ζηόρν
ηελ αλαδήηεζε άιιεο θνηλά απνδεθηήο ιύζεο, ζην πξόβιεκα πνπ δεκηνύξγεζε.
Η ΟΣΟΕ θα παραμείνει σταθερή στις θέσεις της μαζί με τους υλλόγους, στην
κατεύθυνση υπεράσπισης της απασχόλησης και των θεσμικών εργασιακών
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
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