Αζήλα, 12 Δεθεκβξίνπ 2019

Μεγαλη επιτυχία της 24ωρης παντραπεζικής απεργίας
H Τράπεζα Πειραιώς επιμένει στις απολύσεις

Ο αγώνας μας συνεχίζεται
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Με ηε καδηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ 24ωξε Παληξαπεδηθή απεξγία ηεο ΟΣΟΕ, θαζώο θαη ζηε
ζπγθέληξωζε κπξνζηά από ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο, νη εξγαδόκελνη ηνπ θιάδνπ εδεημαλ ηελ ελόηεηα
θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπο λα αληηηαρζνύλ ζηηο απνιύζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο θαη λα
πηέζνπλ γηα ηελ άκεζε αλάθιεζή ηνπο. Γλωξίδνπλ άιιωζηε θαιά όηη απηόο ν αγώλαο είλαη
παξαθαηαζήθε θαη γηα ην δηθό ηνπο κέιινλ.
Τελ Τεηάξηε 11/12/2019 έγηλε θαη λέα πνιύωξε Τξηκεξήο ζπλάληεζε ππό ηελ Πξνεδξία ηεο Γελ.
Γξακκαηέωο ηνπ Υπνπξγείνπ θαο Άλλαο Σηξαηηλάθε. Σε απηήλ ζπκκεηείραλ εθπξόζωπνη ηεο Τξάπεδαο, ηεο
ΟΤΟΕ, ηωλ Σπιιόγωλ ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο, θαζώο θαη ζπλάδειθνη απνιπκέλνη.
Από ηελ πιεπξά ηεο ΓΣΕΕ ζπκκεηείρε θαη παξελέβε ν ζπλ. Γεώξγηνο Γεωξγαθόπνπινο, Γξακκαηέαο
Οηθνλνκηθνύ.
Οη εθπξόζωπνη ηεο ΟΤΟΕ επαλέιαβαλ ηε ζέζε ηνπο όηη ζπδήηεζε δελ γίλεηαη κε απνιύζεηο ζην
ηξαπέδη.
Οη εξγαδόκελνη δελ είλαη αλαιώζηκνη θαη δελ αμίδνπλ ηέηνηα κεηαρείξηζε, όηαλ νη ίδηνη θαη νη ζπιινγηθνί
θνξείο ηνπο ζηήξημαλ κε ππεπζπλόηεηα ηελ Τξάπεδα ζηηο πην δύζθνιεο ζηηγκέο ηεο.
Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπξόζωπνη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο επέκεηλαλ ζηελ αδηάιιαθηε θαη
πξνθιεηηθή ηνπο ζηάζε.
Ορη κόλν αξλήζεθαλ λα αλαθαιέζνπλ ηηο απνιύζεηο ηωλ 24 ζπλαδέιθωλ θαη λα ζπδεηήζνπλ
ιύζεηο γηα ην ζύλνιν ηωλ 145 πνπ δελ επέιεμαλ λα κεηαβνύλ ζηελ Intrum, αιιά αληηζέηωο
ππνλόεζαλ όηη απηέο ζα ζπλερηζηνύλ.
Επηπιένλ, πξόζζεζαλ θαη ηνπο 250 εξγαδόκελνπο πνπ ζήκεξα απαζρνινύληαη ζηελ Intrum κε
ύκβαζε Δαλεηζκνύ, αθνύ δήιωζαλ όηη θαη γηα απηνύο δελ ππάξρεη θακία πξννπηηθή απνξξόθεζεο
από ηελ Σξάπεδα, ελώ ε απαζρόιεζε θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο είλαη πιήξωο δηαζθαιηζκέλα ζηελ
Intrum.
Καηά ηελ Τξάπεδα, νη δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηνπο 115 εξγαδόκελνπο (εμαηξώληαο ηνπο 24
απνιπκέλνπο), είλαη 35 ζπλνιηθά ζέζεηο ζηελ Τξάπεδα, ε εζεινύζηα έμνδνο, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο 115, ε
ζπγαηξηθή -Call Center PDS .
Μεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε, ε Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Υπνπξγείνπ δήιωζε όηη :


αλαδεηά ζπλνιηθή ιύζε πνπ δελ ζα απνθιείεη θαλέλαλ, νύηε ηνπο κέρξη ζήκεξα απνιπκέλνπο.



θάιεζε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Σξάπεδαο λα κεηαθέξνπλ ζην Δηνηθεηηθό ηεο πκβνύιην αιιά θαη
ζηελ Intrum ηελ αλάγθε λα αλνίμνπλ όιεο νη επηινγέο θαη λα βξεζεί ιύζε πνπ λα θαιύπηεη όινπο
ηνπο εξγαδόκελνπο.



δήηεζε από ηελ Σξάπεδα λα πξνρωξήζεη άκεζα, κέζω κηαο αλνηρηήο πιαηθόξκαο, ζε λέα
ραξηνγξάθεζε ηεο βνύιεζεο θαη ηωλ 145 εξγαδνκέλωλ πνπ δελ επέιεμαλ λα πάλε ζηελ Intrum,
δεκνζηνπνηώληαο ζε όινπο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ θάζε κία,
ώζηε απηνί λα δειώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο κε πιήξε θαη αλνηρηή πιεξνθόξεζε.
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Απέλαληη ζε απηή ηελ πξόηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ε ΟΣΟΕ δήιωζε όηη είλαη θαηαξρήλ
ζεηηθή ζην λα αλνίμνπλ κε δηαθάλεηα όιεο νη επηινγέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε πκθωλία Σξάπεδαο
Πεηξαηώο-ΟΣΟΕ-ΕΣΠ θαη γηα ηνπο 145 εξγαδόκελνπο.
Σόληζε, αθόκα, όηη ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ζηελ εμεύξεζε ιύζεωλ εάλ ε Σξάπεδα Πεηξαηώο δελ
επέκελε ζηηο απαξάδεθηεο απνιύζεηο. Από ηε ζηηγκή πνπ ε Σξάπεδα δελ ηηο αλαθαιεί νδεγνύκαζηε
ζε αδηέμνδν, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηεο επζύλε.
Κιείλνληαο ηε ζπλάληεζε ε Γελ. Γξακκαηέαο θάιεζε θαη ηηο δπν πιεπξέο λα εμαληιήζνπλ όια ηα
πεξηζώξηα θαη όξηζε λέα ηξηκεξή ζπλάληεζε γηα ηελ Πέκπηε 19/12 θαη ώξα 14.00.
Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Με ηελ απαξάδεθηε εκκνλή ηεο ζε «ηεηειεζκέλα» θαη κάιηζηα ζαθώο ππνλνώληαο ζπλέρηζε
ηωλ ίδηωλ πξαθηηθώλ, ε Σξάπεδα Πεηξαηώο ππνλνκεύεη θάζε πξνζπάζεηα δηαιόγνπ θαη εμεύξεζεο
ιύζεο ζην πιαίζην ηεο ζπκθωλίαο ηεο κε ηελ ΟΣΟΕ θαη ηνλ ΕΣΠ.
Οη όπνηεο θαιέο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο ζα κείλνπλ πξνζέζεηο, όζν ε Σξάπεδα
θωθεύεη ζηηο θωλέο ηεο ινγηθήο θαη ζην κήλπκα νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ.
Σα πξάγκαηα είλαη απιά θαη μεθάζαξα: ην απαξαίηεην γηα ηνλ θιάδν θαη ηελ νηθνλνκία θιίκα
νκαιόηεηαο, εκπηζηνζύλεο θαη ζπλελλόεζεο δελ πξνθεηηαη λα απνθαηαζηαζεί, εάλ δελ παξζνύλ
πίζω νη απνιύζεηο.
Όζν ε Σξάπεδα Πεηξαηώο επηκέλεη λα μεπεξλά ηηο θόθθηλεο γξακκέο καο, ζα καο έρεη όινπο
απέλαληη, όπωο θαη θάζε Σξάπεδα πνπ ζα ζειήζεη λα αθνινπζήζεη ηέηνηεο πξαθηηθέο.
Σε απηό ην πιαίζην θαη κε απηά ηα δεδνκέλα, ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ ζπλεδξίαζε ζηηο 12/12
θαη απνθάζηζε :
1. Πξνθήξπμε αηθληδηαζηηθώλ θηλεηνπνηήζεωλ ζε ε πηιεγκέ λνπο ρώξνπο ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηώο, ζε θαζεκεξηλή βάζε.
2 .  π λέ ρ η ζ ε η ω λ π ε ξ η ν δ ε η ώ λ – ε λ ε κ ε ξ ώ ζ ε ω λ η ω λ ζ π λ α δ έ ι θ ω λ
3. Επηθνηλωληαθή αλάδεημε ηωλ αηηεκάηωλ καο κε όια ηα κέ ζα.
4. πλεδξίαζε ηελ Δεπηέ ξα 16/12 ηωλ νξγάλωλ ηεο Οκνζπνλδίαο πξνθεηκέ λνπ
λα απνθαζίζνπκε ηελ θιηκάθωζε ηνπ αγώλα, κε θ νξύθωζε ηελ Πέκπηε
19/12, εκέ ξα ηεο λέαο ηξηκεξνύο ζπλάληεζεο ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο.

Όιν ην επόκελν θξίζηκν δηάζηεκα θαινύκε νιόθιεξν ηνλ θιάδν ζε ζπλερή επαγξύπλεζε.

Τα σχέδια της εργοδοσίας δεν θα περάσουν.
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:

Ανάκληση των απολύσεων τώρα!
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

