
 

 

 

Αζήλα, 17 Οθηωβξίνπ 2019 
 

ΟΤΣΕ ΒΗΜΑ ΠΙΩ ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΥΩΝΙΑ  

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ – ΟΣΟΕ – ΕΣΠ! 
 

Η ΟΣΟΕ θαιεί ηελ Σξάπεδα  
λα νινθιεξώζεη ηελ εθαξκνγή ηεο  

γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ RBU, 
ρωξίο παξαπέξα θαζπζηεξήζεηο 

 

Σσλαδέιθηζζες, Σσλάδειθοη, 
 

Σελ Σεηάξηε 16 Οθηωβξίνπ ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ κε ζέκα ηελ εθαξκνγή 
ηεο ζπκθωλίαο ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ – ΟΣΟΕ – ΕΣΠ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ RBU. Εμεηάζηεθαλ, 
εηδηθόηεξα, νη ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε λέα ζέζε, κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηνλ 
Οξγαληζκό Πξνζωπηθνύ ηεο Σξάπεδαο, όπωο πξνβιέπεη ε πκθωλία. 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηνλίζηεθε όηη ε ΟΤΟΕ δελ ζα αποδετηεί θακία παραβίαζε ηες 
Σσκθωλίας. Ασηό ηζτύεη γηα όζοσς πήγαλ ζηελ AFS αιιά θαη γηα όζοσς έκεηλαλ ζηελ Τράπεδα.  

Η ζπκθωλία απηή έρεη θνκβηθή ζεκαζία γηα ηνλ θιάδν. Άιιωζηε νη ζρεδηαζκνί ηεο ΟΣΟΕ δελ 
γίλνληαη θνληόθζαικα, νύηε γηα ιόγνπο εληππωζηαζκνύ.  

Γίλνληαη κε πιήξε επίγλωζε ηωλ εμειίμεωλ, ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ 
δηεπθόιπλε ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο, αιιά θαη κε ην βιέκκα ζην κέιινλ, ζηηο 
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηωπίδνπλ θαη πνπ ζα θιεζνύλ λα αληηκεηωπίζνπλ νη εξγαδόκελνη θαη ν 
θιάδνο, ζην ζύλνιό ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα, έγηλε ελεκέξωζε γηα ηηο πξωηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε Οκνζπνλδία όζνλ 
αθνξά ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ πήγαλ ζηελ AFS, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε παξακνλή ηνπο ζηνλ 
θιάδν. 
 

πγθεθξηκέλα: 

 ηδξύζεθε επηρεηξεζηαθό ζωκαηείν, πνπ ζα εληαρζεί ζηε δύλακε ηεο ΟΣΟΕ. 

 ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο ΟΣΟΕ κε ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο AFS θ. Γεωξγαθόπνπιν δεηήζεθε 
θαη πάξζεθε δέζκεπζε όηη ζα δηαζθαιηζηεί εληαίν εξγαζηαθό θαζεζηώο γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο ζηελ εηαηξεία απηή, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ ζα είλαη θαη εξγαδόκελνη από ηελ PDS, νη 
νπνίνη ζα πξνζιεθζνύλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Απηό ζα είλαη ζε θάζε 
πεξίπηωζε θαζεζηώο ηξαπεδνϋπαιιήιωλ.  Όινη νη εξγαδόκελνη ζα ππάγνληαη ζηηο θιαδηθέο Ε 
ΟΣΟΕ - Σξαπεδώλ ζήκεξα θαη ζην κέιινλ.  

 

Όζνλ αθνξά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ επέιεμαλ λα κείλνπλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο, έγηλε 
ελεκέξωζε από ηνπο Πξνέδξνπο όιωλ ηωλ πιιόγωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Σξάπεδα, κεηά ηε 
ζπλάληεζε πνπ είραλ κε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο.  

Από ηελ πιεπξά ηνπο νη Πξόεδξνη ηωλ πιιόγωλ, ζπλέθιηλαλ ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηηο κεγάιεο 
θαζπζηεξήζεηο πινπνίεζεο ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο ηεο ζπκθωλίαο, κε ηηο ηνπνζεηήζεηο λα γίλνληαη 
«κε ην ζηαγνλόκεηξν», πξνθαιώληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζπλερή αβεβαηόηεηα γηα 350 
εξγαδόκελνπο ζην RBU. Οη εξγαδόκελνη απηνί παξακέλνπλ γηα 5ε εβδνκάδα ζε αλαγθαζηηθή άδεηα κεη’ 
απνδνρώλ, ρωξίο λα έρνπλ αθόκα ηνπνζεηεζεί ζε λέα ζέζε ζηελ Σξάπεδα.  
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Καηά ηε ζπδήηεζε επηζεκάλζεθε από ηελ Ε.Γ. ηεο ΟΣΟΕ: 
 

 H ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ζπκθωλίαο ζην ζύλνιό ηεο γηα νιόθιεξν ηνλ θιάδν θαη ε αλάγθε 
δηαθύιαμεο ηνπ θύξνπο θαη ηνπ ζπλόινπ ηωλ όξωλ ηεο.  

 Όηη ε ΟΣΟΕ δελ πξόθεηηαη λα θάλεη νύηε βήκα πίζω από ηε ζπκθωλία. Μηα ζπκθωλία-ζηαζκό 
γηα ηνλ θιάδν, ε νπνία ρηίζηεθε κε ζπζηεκαηηθή πξνεξγαζία θαη ηεθκεξίωζε, κε απόιπην 
αίζζεκα επζύλεο απέλαληη ζηηο αγωλίεο θαη ζην κέιινλ ηωλ ζπλαδέιθωλ. 

 Όηη ζε αληίζεζε κε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΣΟΕ γηα δηαρείξηζε ηωλ θόθθηλωλ δαλείωλ, είηε εληόο Σξαπεδώλ, 
είηε ζε κηα εληαία bad Bank, πξνωζήζεθε ε δηαρείξηζε ηωλ θόθθηλωλ δαλείωλ από αλεμάξηεηεο 
εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό δηακνξθώλεηαη έλα λέν πεξηβάιινλ ζηνλ θιάδν. 

 Όηη κε βάζε ηα παξαπάλω, ε ζπκθωλία ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ – ΟΣΟΕ - ΕΣΠ απνηειεί πξόηππν 
πξνζηαζίαο ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ θαη δηαηήξεζεο ηεο ηξαπεδνϋπαιιειηθήο 
ηδηόηεηαο, γηα αλάινγεο θηλήζεηο ζην κέιινλ. 

 Η ζπληεηαγκέλε βνύιεζε όιωλ ηωλ κειώλ ηεο Ε.Γ. λα μεπεξαζηνύλ θάζε είδνπο 
θωιπζηεξγίεο θαη θαζπζηεξήζεηο θαη λα ηνπνζεηεζνύλ νη ζπλάδειθνη ην ηαρύηεξν ζε λέεο ζέζεηο.  

 

 

Σσλαδέιθηζζες, Σσλάδειθοη, 
 

Η Ε.Γ. ηεο ΟΣΟΕ, κε απόθαζή ηεο, θαιεί ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο λα ιάβεη όια ηα 
θαηάιιεια κέηξα, ώζηε λα νινθιεξώζεη ηελ πινπνίεζε ηεο πκθωλίαο, ζην ζύλνιν ηωλ όξωλ ηεο, 
ρωξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο.  

Παξάιιεια, ε ΟΣΟΕ καδί κε ηνπο πιιόγνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Σξάπεδα Πεηξαηώο, 
ζα αλαιάβνπλ πξωηνβνπιίεο κε βάζε ηελ απόθαζε, πνπ νθείινπλ λα δηακνξθώζνπλ από θνηλνύ 
όινη νη ύιινγνη θαη κε ζηόρν ηελ πηζηή ηήξεζε ηεο ζπκθωλίαο ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ – ΟΣΟΕ – 
ΕΣΠ. 

 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

       ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ             ΑΥΘΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


