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ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΗ ΝΕΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η Σσλεδρίαζε ηες Εθηειεζηηθής Γρακκαηείας ηες ΟΤΟΕ κε ζέκα ηελ δηατείρηζε ηφλ
θόθθηλφλ δαλείφλ ηες Τράπεδας Πεηραηώς από λέο εηαηρηθό ζτήκα ζηο πιαίζηο ζτεηηθής
ζσκθφλίας ηες Τράπεδας κε ηολ τρεκαηοοηθολοκηθό όκηιο Intrum, ταραθηήρηζε ζεκαληηθή ηε
ζσκθφλία ποσ πέηστε ηο Προεδρείο ηες ΟΤΟΕ ζηης 28 Μαΐοσ κε ηε Δηοίθεζε ηες Τράπεδας
Πεηραηώς γηα ηα θόθθηλα δάλεηα κε ηελ οποία ε Τράπεδα δεζκεύηεθε γηα εζειοληηθή ζσκκεηοτή
ζηε λέα εηαηρεία κε δηαζθάιηζε ηες απαζτόιεζες θαη ηφλ δηθαηφκάηφλ ηφλ εργαδοκέλφλ.
Η ζσκθφλία ηες ΟΤΟΕ κε ηελ Δηοίθεζε ηες Τράπεδας Πεηραηώς έτεη ηδηαίηερε ποιηηηθή θαη
ζσλδηθαιηζηηθή ζεκαζία γηαηί οσζηαζηηθά αλέηρευε έλα δσζκελές θαη αζθσθηηθό λοκοζεηηθό
πιαίζηο ποσ είτε δηακορθφζεί ερήκελ ηες ΟΤΟΕ πρηλ κερηθούς κήλες κε ζσλελλόεζε
Κσβέρλεζες θαη Τραπεδηηώλ.

Οη δεζκεύζεηο πνπ αλέιαβε ε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ζηεξίδνληαη ζε δύν
βαζηθέο αξρέο:
 ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ κε έθθξαζε ηεο βνύιεζήο ηνπο
πξηλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ εηαηξηθνύ ζρήκαηνο
 ηελ αμηνπνίεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ Σξάπεδα (εθείλωλ
πνπ δελ ζα ζειήζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην λέν εηαηξηθό ζρήκα) ζε άιιεο
ππεξεζίεο θαη πάληνηε ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνύ
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Η Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ θάιεζε όινπο ηνπο πιιόγνπο ζηελ Σξάπεδα
Πεηξαηώο λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα νινθιεξωζεί κε επηηπρία θαη ζε όθεινο
όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηα θόθθηλα δάλεηα ε ππόζεζε απηή επηζεκαίλνληαο όηη, είλαη
αλαγθαίν λα ζηακαηήζνπλ νη αδηέμνδεο θαη κνλνκεξείο ζπλδηθαιηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ
αθνινπζήζεθαλ από νξηζκέλνπο θαη λα ζηνηρεζνύλ ΟΛΟΙ δίπια ζηελ ΟΣΟΕ.
Σόληζε όηη ζα βξίζθεηαη ζε δηαξθή εηνηκόηεηα θαη εγξήγνξζε γηα ηε ηήξεζε ηωλ
δεζκεύζεωλ πνπ αλέιαβε ε Σξάπεδα Πεηξαηώο θαη δηεπθξίληζε όηη ε ππόζεζε απηή πξέπεη
λα νινθιεξωζεί κε έλα αλαιπηηθό πιαίζην ζπκθωλίαο κε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεύζεηο πνπ
ζα αθνξά ηερληθά αιιά θαη νπζηαζηηθά ζέκαηα γηα ηελ δηαζθάιηζε όιωλ ηωλ νηθνλνκηθώλ
θαη ζεζκηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ.
Σέινο, επηζεκάλζεθε ζε όινπο ηνπο ηόλνπο όηη «ζηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ δνύκε ε
ππεξάζπηζε ηωλ ζεζκώλ πνπ αθνξνύλ ζηα δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ είλαη κηα πνιύ
δύζθνιε ππόζεζε θαη γηα λα αληαπνθξηζνύκε ρξεηάδεηαη ελόηεηα, απνθαζηζηηθόηεηα,
ζπλέπεηα, ππεπζπλόηεηα θαη αγώλαο ρωξίο ιαϊθηζκνύο θαη κηθξνπαξαηαμηαθέο
ζθνπηκόηεηεο».
ε θάζε πεξίπηωζε, ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ απνθάζηζε λα βξίζθεηαη
ζε δηαξθή εγξήγνξζε θαη αγωληζηηθή εηνηκόηεηα παξεκβάζεωλ θαη απεξγηαθώλ
θηλεηνπνηήζεωλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ ζην αθέξαην νη δεζκεύζεηο ηεο Σξάπεδαο
θαη ε δηαζθάιηζε όιωλ ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηα θόθθηλα δάλεηα ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηώο.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
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