Αζήλα, 6 Δεθεκβξίνπ 2019

ΟΛΟΙ ΣΗΝ 24ωρη ΠΑΝΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 11/12/2019
και στη ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΕΛΝΟΤΜΕ ΣΟΤ ΣΡΑΠΕΖΙΣΕ ΙΦΤΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΥΑΙΣΙΚΟ ΜΗΝΤΜΑ:
ΟΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΟΤΝ!

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Με ηε καδηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 24σξε παλειιαδηθή απεξγία ηεο 5/12/2019 ζηελ
Σξάπεδα Πεηξαηώο, νη ζπλάδειθνη έδσζαλ ερεξή, ελσηηθή θαη απνθαζηζηηθή απάληεζε ζηηο
πξνθιεηηθέο κεζνδεύζεηο θαη ζηα «ηεηειεζκέλα» πνπ επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη ε Δηνίθεζε,
απνιύνληαο 24 εξγαδόκελνπο ηνπ πξώελ RBU. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο ε
ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία μεπέξαζε ην 80%, θζάλνληαο ζε νξηζκέλεο ην 100%. Παξά ηνλ
απεξγνζπαζηηθό κεραληζκό πνπ επηζηξάηεπζε ε Σξάπεδα, κεηαθέξνληαο πξνζσπηθό από άιια
θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο, ζηελ Αηηηθή απήξγεζαλ ηα πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα θαζώο θαη
κεγάιεο θεληξηθέο κνλάδεο.
Μαδηθή ήηαλ θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σξάπεδαο έμσ από ην Τπνπξγείν
Εξγαζίαο, όπνπ έγηλε ε πξώηε ζπλάληεζε ηεο Σξηκεξνύο πκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαμύ
αθ’ ελόο ηεο ΟΣΟΕ θαη ησλ πιιόγσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο, αθεηέξνπ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο
Δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο. ηε ζπλάληεζε πξνήδξεπζε από ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ ε Γεληθή
Γξακκαηέαο θα Άλλα ηξαηηλάθε.
ηε ζπλάληεζε ήηαλ παξώλ θαη παξελέβε ππεξ ησλ ζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν Πξόεδξνο
ηεο ΓΕΕ ζ. Γηάλλεο Παλαγόπνπινο. πκκεηείραλ επίζεο θαη κίιεζαλ ζπλάδειθνη απνιπκέλνη από
ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο.
Καηά ηελ πνιύσξε ζπκθηιησηηθή δηαδηθαζία εθηέζεθαλ δηεμνδηθά νη απόςεηο θαη ησλ δύν
πιεπξώλ.
Από ηελ πιεπξά ηεο ΟΣΟΕ :


Αλαιύζεθε κε επηρεηξήκαηα ε ζέζε ηεο Οκνζπνλδίαο, όηη νη απνιύζεηο ησλ 24 εξγαδνκέλσλ
ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ήηαλ εμαξρήο κεζνδεπκέλεο, πξσηνθαλείο θαη απαξάδεθηεο γηα
κηα Σξάπεδα πνπ δειώλεη θεξδνθόξα, αμηόπηζηε θαη αληαγσληζηηθή θαη ηνλίζηεθε όηη κε ηε
κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή ηεο ε Σξάπεδα παξαβηάδεη θαη ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηεο
ζπκθσλίαο Σξάπεδαο Πεηξαηώο – ΟΣΟΕ – Αληηπξνζσπεπηηθνύ πιιόγνπ Εξγαδνκέλσλ
Πεηξαηώο (ΕΣΠ).



Ζεηήζεθε από ηελ Σξάπεδα λα αλαθαιέζεη άκεζα ηηο απνιύζεηο θαη λα πξνζέιζεη ζην
ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ κε ηελ ΟΣΟΕ, κε ζηόρν λα εμεπξεζνύλ νπζηαζηηθέο θαη βηώζηκεο
ιύζεηο ζην πλεύκα ηεο κεηαμύ ηνπο ζπκθσλίαο.
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Οη εθπξόζσπνη ηεο Σξάπεδαο όρη κόλν πξνζπάζεζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο πξσηνθαλείο
κεζνδεύζεηο ηεο, αιιά δήισζαλ θαη όηη ε Σξάπεδα εκκέλεη ζηε κε αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ,
ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά «ε πξάμε (απνιύζεηο) έρεη ήδε ηειεζζεί», επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ
αδηαιιαμία θαη ηελ αλάιγεηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο.
Από ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, ε Γεληθή Γξακκαηέαο θα Άλλα ηξαηηλάθε:


Υαξαθηήξηζε ηε ζπκθσλία ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ – ΟΣΟΕ – ΕΣΠ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη
πξσηνπνξηαθή, απνηειεί δε νδεγό θαη γηα ηηο άιιεο Σξάπεδεο.



Κάιεζε ηελ Σξάπεδα λα μαλαβάιεη ζην ηξαπέδη όιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη γηα ηνπο
145 εξγαδόκελνπο πνπ δελ επέιεμαλ λα πάλε ζηελ Intrum θαη πνπ δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα
αμηνπνηεζεί από ηελ Σξάπεδα, ζπκπεξηιακβάλνληαο, ζηνλ αξηζκό απηό, θαη ηνπο 24
απνιπκέλνπο ζπλαδέιθνπο.



Εμεηδίθεπζε, σο δηαζέζηκεο επηινγέο :
o ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηνλ Όκηιν αλά ηελ επηθξάηεηα,
o ηελ επαλεμέηαζε αλ ηπρόλ ππάξρνπλ εξγαδόκελνη πνπ επηζπκνύλ εζεινληηθά λα πάλε
κεηά από αμηνιόγεζε ζηελ Intrum,
o ην παθέην ηεο εζεινπζίαο εμόδνπ.



Όξηζε λέα Σξηκεξή ζπλάληεζε πκθηιίσζεο γηα ηελ Σεηάξηε 11/12 θαη ώξα 14.00 ζην
Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, έηζη ώζηε λα ππάξμεη ρξόλνο λα βξεζνύλ
θαηάιιειεο ιύζεηο θαη γηα ηνπο 145 εξγαδόκελνπο.



Δήισζε, όηη ζε θάζε πεξίπησζε πξνέρεη ε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ
απηώλ ζην ζύλνιό ηνπο.
Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,

Αθόκα θαη ζηηο ρεηξόηεξεο κέξεο ηεο θξίζεο, κε αλαδηαξζξώζεηο πνπ αλέηξεςαλ ην ηνπίν
ηνπ θιάδνπ, νη εξγαδόκελνη θαη ην ζ.θ. θαηάθεξαλ λα απνηξέςνπλ ηηο απνιύζεηο, πνπ ήηαλ
αλέθαζελ θόθθηλε γξακκή θαη αηηία πνιέκνπ γηα ηνλ θιάδν καο.
Καη όρη ηπραία...Δελ επηηξέπνπκε ζε θαλέλα λα παίδεη ζε επηρεηξεκαηηθέο «δαξηέο» θαη
business plans κε ηε δνπιεηά, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο δσέο καο!
Είλαη, ινηπόλ, δπλαηό λα αλερζνύκε απνιύζεηο ζήκεξα, πνπ ε Οηθνλνκία αλαθάκπηεη θαη
νη Σξάπεδεο δηαβεβαηώλνπλ γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ θεξδνθνξία;
Είλαη δπλαηό λα επηηξέςνπκε, εκείο νη εξγαδόκελνη, αιιά θαη ε Κπβέξλεζε, ηα Κόκκαηα
θαη νη πνιίηεο ηεο ρώξαο καο ζηηο Σξάπεδεο λα απνθαζίδνπλ αλεμέιεγθηα ζε βάξνο καο, ζε
βάξνο ηεο θνηλσλίαο πνπ ηηο ζηήξημε από ην πζηέξεκά ηεο όια ηα πξνεγνύκελα δύζθνια
ρξόληα;
«Επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα» ζεκαίλεη λα αθήζνπκε ηηο Σξάπεδεο αζύδνηεο λα
θνξηώζνπλ ηε ρώξα κε απνιπκέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα θέξδε θαη ηηο παρπιέο
ακνηβέο αλώηαησλ ζηειερώλ θαη ζπκβνύισλ;
Όρη, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη!
«Επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα» ζεκαίλεη νη Σξάπεδεο λα ζηακαηήζνπλ ηηο αδηέμνδεο
ινγηθέο ζπξξίθλσζεο θαη απνθιεηζκνύ ηεο «κε πξνλνκηνύραο» πειαηείαο.
«Επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα» ζεκαίλεη όηη νη Σξάπεδεο αληί λα πεξηθόπηνπλ ζπλερώο
θόζηε, λα δηεπξύλνπλ ηα έζνδα. Μόλν κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηεξίδνπλ σο νθείινπλ ηελ
αλάπηπμε ηεο Οηθνλνκίαο.
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«Επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα» ζεκαίλεη νη Σξάπεδεο λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο κε
πιήξε δηαθάλεηα απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ζηνπο πειάηεο θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο, πνπ ηηο
ζηήξημαλ ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο ηνπο.
ε απηό ην πιαίζην θαη κε απηά ηα δεδνκέλα, νη απνιύζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο καο
αθνξνύλ όινπο!
Όζεο, ηπρόλ, Σξάπεδεο ζρεδηάδνπλ λα ηε κηκεζνύλ, αο μέξνπλ όηη ζα έρνπλ απέλαληη
ζύζζσκνπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ!
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, ε ΟΣΟΕ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Εθηειεζηηθήο
Γξακκαηείαο ηεο ην βξάδπ ηεο Πέκπηεο 5/12/2019, απνθάζηζε λα θιηκαθώζεη ηνλ αγώλα γηα
ηελ αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο:
-

Με ηελ πξνθήξπμε 24σξεο Παλειιαδηθήο Παληξαπεδηθήο Απεξγίαο γηα ηελ
Σεηάξηε 11/12/2019 .

-

Με ζπγθέληξσζε ζηελ Αζήλα ηελ ίδηα κέξα ζηηο 13.00 ζηελ νδό ηαδίνπ, έμσ από
ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, όπνπ ζα γίλεη ε δεύηεξε Σξηκεξήο πλάληεζε
πκθηιίσζεο κε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο.

Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο απεξγίαο θαη ησλ παξαπέξα παξεκβάζεσλ ηεο
ΟΣΟΕ, απνθαζίζηεθε :
 Να ελεκεξσζνύλ έγθαηξα θαη θαηάιιεια όινη νη ζπλάδειθνη ζε όιεο ηηο Σξάπεδεο.
 Γηα ην ζθνπό απηό, λα μεθηλήζνπλ από ηελ Παξαζθεπή πεξηνδείεο ζε όινπο ηνπο
εξγαζηαθνύο ρώξνπο, κε ηαπηόρξνλε αμηνπνίεζε θαη όισλ ησλ επηθνηλσληαθώλ κέζσλ
ηεο ΟΣΟΕ (web tv θ.ι.π.)
 Να ζπληνληζηνύλ ηα λνκηθά επηηειεία όισλ ησλ πιιόγσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο θαη
ηεο ΟΣΟΕ, ώζηε λα ππάξρεη εηνηκόηεηα ιήςεο όισλ ησλ θαηάιιεισλ λνκηθώλ κέηξσλ,
ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί.
Απαηηνύκε από ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ηελ άκεζε αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ θαη ηε
ζπκκόξθσζή ηεο κε ηε ζπκθσλία καο.

Οη απνιύζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο
είλαη ππόζεζε νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ!

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ
ΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ 11/12/2019
ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ
ηέιλνπκε ηζρπξό θαη μεθάζαξν κήλπκα:
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΤΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ!

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

