Αζήλα, 4 επηεκβξίνπ 2019

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ Η ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΣΗ ΣΗΡΗΗ ΣΗ
ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΥΩΝΙΑ
Ο.Σ.Ο.Ε - .Ε.Σ.Π. - ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ - INTRUM
Όζνη ηελ ππνλνκεύνπλ, ζα βξνπλ απέλαληί ηνπο ην ζπλδηθαιηζηηθό
θίλεκα θαη ηνπο εξγαδόκελνπο νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ!

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,

Απέλαληη ζε κηα πξσηόγλσξε γηα ηνλ θιάδν επηρεηξεκαηηθή θίλεζε ηεο Σξάπεδαο
Πεηξαηώο ε ΟΣΟΕ αλέιαβε, καδί κε ηνλ αληηπξνζσπεπηηθό ύιινγν εξγαδνκέλσλ, ηελ
πξσηνβνπιία λα ζπλάςεη κηα ζπιινγηθή ζπκθσλία κε ηελ Σξάπεδα, εμαζθαιίδνληαο θαη ηε
ζπλαίλεζε ηεο κεηξηθήο Intrum νπεδίαο.
Μηα ζπκθσλία πνπ ππεξβαίλεη ζεκαληηθά θαη θαζνξηζηηθά ηα πξνβιεπόκελα, γηα ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο, δηθαηώκαηα θαη δηαζθαιίζεηο ησλ εξγαδόκελσλ, απνηειώληαο πξόηππν γηα
αλάινγεο πεξηπηώζεηο ζηνλ θιάδν.
Με ην δηακνξθσκέλν, από ηελ πξνεγνύκελε Κπβέξλεζε (ΤΡΘΖΑ) – ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο εξγνδόηεο θαη εξήκελ ηεο ΟΣΟΕ – ζεζκηθό πιαίζην (λ.4354/2015, λ.4601/2019) «ζηξώζεθε
ην ραιί» λα δηεπθνιπλζνύλ ηέηνηεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο.
Με βάζε ηνλ λόκν, ε κεηαβίβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε λέα εηαηξεία, πνπ δελ είλαη
εηζπξαθηηθή ηνπ λ. 3758/2009, αιιά ζεζκνζεηεκέλε νληόηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα, ζα
δηεπόηαλ απνθιεηζηηθά από ην Π.Δ. 178/2002, κε ζπλέπεηα:




όινη νη εξγαδόκελνη ηεο κνλάδαο RBU ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο λα πεξάζνπλ
ππνρξεσηηθά ζηε λέα εηαηξεία, ρσξίο θακηά δπλαηόηεηα επηινγήο.
ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο λα ηζρύεη, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2021 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνπζαο Κιαδηθήο ύκβαζεο).
λα ράζνπλ ηελ ηξαπεδνϋπαιιειηθή ηδηόηεηα θαη λα απνμελσζνύλ από ηνλ θιάδν θαη
ηηο ζπιινγηθέο ηνπ ζπκβάζεηο.

Με ηε ζπκθσλία δηαζθαιίδεηαη ε απαζρόιεζε θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθώλ
θαη αζθαιηζηηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ από ηε λέα εηαηξεία, κε δέζκεπζε θαη ηεο ίδηαο ηεο κεηξηθήο
Intrum, ε νπνία ζα απνηππσζεί ζηε λέα αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο.
Με ηε ζπκθσλία, ζα ηζρύνπλ νη θιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο ΟΣΟΕ-Σξαπεδώλ,
ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ ζα πεξάζνπλ ζηελ Intrum Hellas.
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Με ηε ζπκθσλία δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο θαηά πξνηεξαηόηεηα επαλαπξόζιεςεο
ζηελ Σξάπεδα, εάλ ιπζεί ε ζύκβαζε εξγαζίαο, όζσλ εξγαδόκελσλ ζα επηιέμνπλ λα πάλε ζηελ
Intrum.
Η ζπκθσλία ΟΣΟΕ-ΕΣΠ-Σξάπεδαο Πεηξαηώο-Intrum ήιζε γηα λα απαληήζεη ζε απηά ηα
δεηήκαηα θαη ζηε δηθαηνινγεκέλε αγσλία ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ RBU.
Ήηαλ ε ζεηηθή θαηάιεμε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ εξγαδόκελσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ
θιάδνπ, αιιά θαη κηαο δύζθνιεο θαη επίκνλεο δηαπξαγκάηεπζεο από ηελ ΟΣΟΕ θαη ηνλ ΕΣΠ.
Η ζπκθσλία απηή ζπλάθζεθε ώζηε όινη νη εξγαδόκελνη ηνπ RBU λα είλαη ζε ζέζε λα
ζηαζκίζνπλ απεξίζπαζηνη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη λα απνθαζίζνπλ κε πιήξε γλώζε
θαη ππεπζπλόηεηα γηα ην κέιινλ θαη ηελ πξννπηηθή ηνπο.
πλάθζεθε κε ζηόρν νη εξγαδόκελνη, πνπ ζα επηιέμνπλ λα εξγαζηνύλ ζηε λέα
εηαηξεία, λα έρνπλ, ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη ηελ ίδηα
ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε από ηνλ θιάδν, όπσο θαη νη ππόινηπνη ηξαπεδνϋπάιιεινη.
Όζνη εξγαδόκελνη επηιέμνπλ λα κελ πάλε, θαιύπηνληαη νύησο ή άιισο από ηα ηζρύνληα
γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ Σξάπεδα, κε βάζε ηνλ Οξγαληζκό Πξνζσπηθνύ, ηηο επηρεηξεζηαθέο
θαη ηελ θιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο. Δελ ρξεηαδόηαλ θάπνηα εηδηθή ζπκθσλία
δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, πέξαλ ηεο ελαιιαθηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο από ηελ
Σξάπεδα, αθνύ ην κέρξη ζήκεξα αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο θαηαξγείηαη.
Οη εξγαδόκελνη ζην RBU ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο δηθαηνύληαη λα γλσξίδνπλ πιήξσο θαη
ηεθκεξησκέλα ηα δεδνκέλα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο θάζε επηινγήο ηνπο.
Υσξίο ζηξεβιώζεηο, παξαπιεξνθόξεζε θαη πηέζεηο, πνπ όρη κόλν δελ απαληνύλ ζηηο
αγσλίεο ησλ εξγαδόκελσλ ζην RBU, αιιά ζπρλόηαηα ππεξεηνύλ άιιεο ζθνπηκόηεηεο,
ππνλνκεύνληαο ηε ζπκθσλία θαη ηηο ηύρεο απηώλ ησλ εξγαδόκελσλ.
Σέηνηεο ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο είλαη ζην ζύλνιό ηνπο θαηαδηθαζηέεο, από όπνπ
θαη αλ πξνέξρνληαη!

Καινύκε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο, πνπ έρεη ηελ θύξηα επζύλε:


λα ηεξήζεη απαξέγθιηηα ηε ζπκθσλία.



λα δώζεη ζηνπο εξγαδόκελνπο όιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα πάξνπλ κε αζθάιεηα, ςπρξαηκία θαη ππεπζπλόηεηα ηηο
απνθάζεηο ηνπο.

Καινύκε όζνπο ζηεξίδνπλ επηιεθηηθά ηε ζπκθσλία, δηαζηξεβιώλνληαο αλεύζπλα ηελ
νπζία, ην ζθνπό θαη ην θύξνο ηεο:


λα πάςνπλ λα πξνηάζζνπλ, ζε ηόζν θξίζηκεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηγκέο, ην
πξνζσπηθό θαη παξαηαμηαθό ηνπο ζπκθέξνλ, ζε βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ
εξγαδόκελσλ ζην RBU, ζηελ Σξάπεδα θαη ζηνλ θιάδν.



λα ζηακαηήζνπλ ηελ αλππόζηαηε θεκνινγία θαη παξαπιεξνθόξεζε γηα ην θύξνο,
ηνπο όξνπο θαη ηε ζεκαζία ηεο.
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Καινύκε, ηέινο, όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο


λα ελεκεξσζνύλ ππεύζπλα.



λα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο κε απηνπεπνίζεζε, αζθάιεηα θαη ςπρξαηκία.



λα δηαθπιάμνπλ θαη νη ίδηνη κηα ζπκθσλία πνπ όρη κόλν δηαζθαιίδεη, ζήκεξα θαη
ζην κέιινλ, όζνπο επηιέμνπλ ηελ Intrum Hellas, αιιά αλνίγεη δξόκνπο απέλαληη
ζηηο ζνβαξέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζα αληηκεησπίζεη ν θιάδνο θαη κε
αθνξκή ηε κεηάβαζή ηνπ ζηε λέα ςεθηαθή επνρή.

ηελ θξίζηκε ώξα ησλ απνθάζεσλ ε ΟΣΟΕ είλαη παξνύζα.
Παξαθνινπζεί θαη επαγξππλεί, ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο θαη θξαπγέο, αιιά κε
ζπλερείο παξεκβάζεηο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο.
ηελ θξίζηκε ώξα ησλ απνθάζεσλ ε ΟΣΟΕ ζηεξίδεη ηνπο εξγαδόκελνπο.
Απηή είλαη ε δηθή καο δέζκεπζε θαη ζα ηελ ηεξήζνπκε!
Δελ ζα επηηξέςνπκε ζε θαλέλα λα ππνζθάςεη κηα ηόζν ζεκαληηθή ζπκθσλία.
Θα έρεη όιν ηνλ θιάδν απέλαληί ηνπ!

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

