Αζήλα, 3 Γεθεκβξίνπ 2019

ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ!
Η ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΠΙΔΙΩΞΕ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΗΝ ΕΦΕΙ!
ΟΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΟΤΝ!

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 5/12
ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ
ΑΤΡΙΟ ΣΕΣΑΡΣΗ 4/12
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΑΤΡΙΟ ΣΕΣΑΡΣΗ 4/12 ΣΙ 07.15
ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΑ ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΓΡΑΥΕΙΑ
ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΗΝ ΟΔΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΣΟ ΠΛΕΤΡΟ ΣΗ ΟΣΟΕ
ΤΡΙΖΑ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗ – ΚΚΕ
ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΝΑΝΣΗΗ
ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ ΜΕ ΣΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Απαντώντας στις απαράδεκτες και προκλητικές
προχώρησε η Σράπεζα Πειραιώς η ΟΣΟΕ προκηρύσσει:

απολύσεις

στις οποίες

 24ωρη

πανελλαδική απεργία στην Σράπεζα Πειραιώς την Πέμπτη 5
Δεκεμβρίου και συγκέντρωση έξω από το Τπουργείο Εργασίας την ώρα που
θα διενεργείται η τριμερής συνάντηση με τον Τπουργό και την Σράπεζα.

 Πανελλαδική στάση εργασίας την Σετάρτη 4 Δεκεμβρίου από τις 7.45 μέχρι τις
11 το πρωί και συγκέντρωση στις 7.15 έξω από τα κεντρικά γραφεία της
Σράπεζας Πειραιώς στην οδό Αμερικής.

 υνεδρίαση

της Εκτελεστικής Γραμματείας την Πέμπτη 5/12 για κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων στον κλάδο


2
Με ηην απόθαζή ηηρ να πποσωπήζει ζε απολύζειρ, ανηί να ολοκληπώζει ομαλά, όπωρ όθειλε,
ηην εθαπμογή ηηρ Σςμθωνίαρ Τπάπεζαρ Πειπαιώρ-ΟΤΟΕ – ΣΕΤΠ, ε Σξάπεδα Πεηξαηώο επέιεμε
ξήμε κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ ΟΣΟΔ θαη ηε ξήμε απηή ζα ηελ έρεη!
Η απόθαζή ηηρ πνπ ήδε πινπνηείηαη γηα 24, θαηαξρήλ, απνιύζεηο από ηοςρ 150
επγαζόμενοςρ πος επέλεξαν να παπαμείνοςν ζηην Τπάπεζα, αποηελεί αηηία πνιέκνπ για ηο
ζςνδικαλιζηικό κίνημα ολόκληπος ηος κλάδος.
Γελ ππάξρεη πιένλ θαλέλα πεξηζώξην ζπδήηεζεο, ζύγθιηζεο θαη ζπλελλόεζεο ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο κε κηα Γηνίθεζε πνπ δελ ηηκά ηελ ππνγξαθή ηεο θαη πξνρσξά ζε
πξσηνθαλείο κεζνδεύζεηο ζε βάξνο ζπλαδέιθσλ καο.
ήκεξα, ζε ζπλζήθεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θιάδνπ, θαη ελώ επί ηόζα
ρξόληα θξίζεο, αλαδηαξζξώζεσλ, αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ θαη ζπξξίθλσζεο ησλ ηξαπεδώλ
δελ είρακε θακηά απόιπζε, είλαη αδηαλόεην θαη απαξάδεθην ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο
Πεηξαηώο λα ππξνδνηεί ην θιίκα εκπηζηνζύλεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ ίδηα ηελ Σξάπεδα θαη ζηνλ
θιάδν κε ηέηνηεο πξσηνθαλείο ελέξγεηεο θαη κεζνδεύζεηο.
Πξνρσξώληαο ζε απνιύζεηο, αληί λα αλαδεηήζεη βηώζηκεο θαη εθηθηέο ιύζεηο ζην
γξάκκα θαη ζην πλεύκα ηεο ζπκθσλίαο, ε Σξάπεδα είλαη απηή πνπ επηιέγεη ηε ιύζε ηεο
κεησπηθήο αληηπαξάζεζεο κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη κε νιόθιεξν ηνλ θιάδν.
ηελ απαξάδεθηε απηή πξόθιεζε νη εξγαδόκελνη
ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο θαη
ζύζζσκνο ν θιάδνο αιιά θαη ε θνηλσλία ζα δώζνπλ ηελ απάληεζε πνπ αξκόδεη. Γελ ζα
επηηξέςνπκε λα αλνίμεη ν αζθόο ηνπ Αηόινπ ησλ απνιύζεσλ ζε έλα θιάδν θεξδνθόξν πνπ
ζέιεη λα είλαη αμηόπηζηνο θαη ζηπινβάηεο ηεο νηθνλνκίαο.
Ζ Οκνζπνλδία θαη όινη νη ύιινγνη – Μέιε ηεο απαηηνύλ λα αλαθιεζνύλ άκεζα νη
απνιύζεηο θαη λα αλαδεηεζνύλ ιύζεηο ζην γξάκκα θαη ζην πλεύκα ηεο πκθσλίαο ηεο
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ – ΟΣΟΔ - ΔΣΠ.
Ο αγώλαο καο αθνξά ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ θαη ζα θιηκαθσζεί αλάινγα.
Ήδε ε ΟΣΟΔ ζπλαληήζεθε ζηε Βνπιή κε ηελ Αξρεγό ηνπ Κηλήκαηνο Αιιαγήο θα Φώθε
Γελλεκαηά. Δπίζεο, ζπλαληήζεθε κε ηελ ππεύζπλε ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνύ Σνκέα Δξγαζίαο
ηνπ ΤΡΗΕΑ θα Έθε Αρηζηόγινπ θαζώο θαη κε ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθό Δθπξόζσπν ηνπ ΚΚΔ
θ. Νίθν Καξαζαλαζόπνπιν, νη νπνίνη θαηαδίθαζαλ ηηο ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο θαη
δήισζαλ ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ. Γεζκεύηεθαλ λα
ηνλ ζηεξίμνπλ πνιηηηθά θαη θνηλνβνπιεπηηθά κε εξσηήζεηο θαη παξεκβάζεηο ζηε Βνπιή θαη
επξύηεξα, επηζεκαίλνληαο θαη ηηο επζύλεο ηεο Κπβέξλεζεο πνπ δελ λνείηαη λα επηηξέπεη ή λα
αλερζεί ηέηνηεο ελέξγεηεο από ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδηηώλ. Ζ Πξόεδξνο ηνπ Κηλήκαηνο
Αιιαγήο θα Φώθε Γελλεκαηά δήισζε, κάιηζηα, όηη ζα ζέζεη άκεζα ην ζέκα ζηνλ ίδην ηνλ
Πξσζππνπξγό.

ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ΣΖ ΟΣΟΔ

