Αζήλα, 19 Δεθεκβξίνπ 2019

Ο ΑΓΩΝΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΡΟΜΟΤ
Δρομολογείται λύση στην Σράπεζα Πειραιώς για τη
διασφάλιση της εργασίας όλων των συναδέλφων,
με πρωτοβουλία του Τπουργείου Εργασίας
και συμμετοχή της ΟΣΟΕ
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Οη Σξαπεδνϋπάιιεινη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηήξημαλ ηνπο
απνιπκέλνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηε Σξάπεδα Πεηξαηώο θαη ηαπηόρξνλα δηαηξάλσζαλ ηελ απόθαζή
ηνπο λα κελ επηηξέςνπλ λα πεξάζνπλ ζρεδηαζκνί γηα πεξαηηέξσ απνιύζεηο ζηνλ θιάδν.
Σελ ίδηα εκέξα ζηηο 14.00 έγηλε ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο ε λέα (3 ε) Σξηκεξήο
ζπλάληεζε ππό ηελ Πξνεδξία ηεο Γελ. Γξακκαηέσο θαο Άλλαο ηξαηηλάθε θαη κε ηε ζπκκεηνρή
εθπξνζώπσλ ηεο Σξάπεδαο, ηεο ΟΣΟΕ, ησλ πιιόγσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο θαη απνιπκέλσλ
ζπλαδέιθσλ. Από ηελ πιεπξά ηεο ΓΕΕ ζπκκεηείρε θαη παξελέβε ν ζπλ. Γ. Παλαγόπνπινο,
Πξόεδξνο ηεο ΓΕΕ.
ηε ζπλάληεζε απηή νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΣΟΕ επαλέιαβαλ ηε ζέζε ηνπο, όηη επηζπκνύλ λα
ζπδεηήζνπλ γηα ιύζεηο, νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε νθείινπλ λα θαιύςνπλ όινπο ηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ δελ επέιεμαλ λα πάλε ζηελ Intrum, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 24 απνιπκέλσλ.
Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπξόζσπνη ηεο Σξάπεδαο επαλέιαβαλ ηηο πάγηεο ζέζεηο ηνπο γηα
ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο ησλ εξγαδόκελσλ πνπ δελ επέιεμαλ λα πάλε ζηελ
Intrum θαη γηα ηε κε αλάθιεζε ησλ 24 απνιύζεσλ.
Μεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε, ε Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ, δήισζε όηη θύξηνο
ζηόρνο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο όισλ ησλ εξγαδόκελσλ, πνπ
εκπιέθνληαη ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία θαη θαίλεηαη όηη νξηζκέλνη – αλ είραλ ηελ θαηάιιειε
πιεξνθόξεζε – ζα είραλ ελδερνκέλσο θάλεη άιιεο επηινγέο πνπ λα ηε δηαζθαιίδνπλ. Γη’
απηό αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα γίλεη ζπδήηεζε κε ηνλ θάζε έλαλ από ηνπο
εξγαδόκελνπο απηνύο ζην Τπνπξγείν από ηελ ίδηα, παξνπζία θαη εθπξνζώπσλ ηεο ΟΣΟΕ.
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πγθεθξηκέλα, ε Γελ. Γξακκαηέαο ζα δεη θαηά πξνηεξαηόηεηα, θαη κάιηζηα από αύξην 20/12
ηνπο 24 απνιπκέλνπο, νη νπνίνη ζα εξσηεζνύλ μαλά γηα ηηο επηινγέο θαη ηηο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζήο
ηνπο. ηε ζπλάληεζε κε απηνύο ζα παξεπξίζθεηαη ν εθπξόζσπνο ηεο ΟΣΟΕ, ζπλ. σηήξεο
αμώλεο, Αληηπξόεδξνο θαη ε Ννκηθή ύκβνπινο ηεο ΟΣΟΕ, Γεσξγία Φηιηππνπνύινπ.
ηε ζπλέρεηα ε Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ ζα δεη έλαλ πξνο έλαλ θαη ηνπο ππόινηπνπο
εξγαδόκελνπο, πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ επηιέμεη λα πάλε ζηελ Intrum, παξνπζία ηνπ
εθπξνζώπνπ ηεο ΟΣΟΕ, ηεο Ννκ. πκβνύινπ ηεο ΟΣΟΕ θαη εθπξνζώπνπ ηεο Σξάπεδαο.
ηνπο εξγαδόκελνπο απηνύο ε θα ηξαηηλάθε ζα παξνπζηάζεη όιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο,
γηα λα δειώζνπλ ηε βνύιεζή ηνπο. ηόρνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα ππάξμεη μεθάζαξε πιένλ εηθόλα
ηεο βνύιεζεο όισλ απηώλ ησλ εξγαδόκελσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνιπκέλσλ θαη κε ζηόρν
ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαζθαιηζηεί ε εξγαζία.
Η δηαδηθαζία απηή μεθηλά από αύξην Παξαζθεπή 20/12.
Η ΟΣΟΕ απνδέρηεθε απηή ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ιύζεσλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
εξγαζία. Αο ζεκεησζεί, όηη ε δηαδηθαζία απηή είλαη πξσηόγλσξε γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζεζκνύ ηεο
ζπκθηιίσζεο, πνπ ζπλήζσο θαηαιήγεη ζε απιέο ζπζηάζεηο πξνο ηα κέξε.
Η ΟΣΟΕ δήηεζε επηπιένλ από ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Σξάπεδαο, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία απηή ζην Τπνπξγείν, λα κε πξνβεί ε Σξάπεδα ζε θακία θίλεζε πνπ λα παξαθσιύζεη ην
ζθνπό ηεο. ην πιαίζην απηό νη εθπξόζσπνη ηεο Σξάπεδαο ζπκθώλεζαλ ζηελ πξόηαζε ηεο ΟΣΟΕ
λα δνζεί παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ είραλ δεηήζεη από ηνπο εξγαδόκελνπο
κέρξη ηηο 3/1/2020.
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο, όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο θαη πξώηα απ’
όια ησλ απνιπκέλσλ, ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΕΜΕΤΗ ΣΗ ΟΣΟΕ.
Είλαη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία, γηα ηελ νπνία αλέιαβε πξσηνβνπιία ην Τπνπξγείν θαη ζηελ
νπνία ε ΟΣΟΕ ζα είλαη ζπλερώο παξνύζα, γηα λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπλαδέιθσλ κε
ηνλ θαιύηεξν ηξόπν.
ηόρνο όισλ καο είλαη ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, μεθάζαξεο ζπδεηήζεηο θαη κε εμάληιεζε θάζε
δπλαηήο πξνζπάζεηαο λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απαζρόιεζε θαη λα άξνπκε ην θιίκα
αλαζθάιεηαο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο.
Η πξνζπάζεηά καο δελ ηειεηώλεη εδώ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΤΜΕ όζνπο ζα ήζειαλ λα
αλνίμνπλ ηνλ «αζθό ηνπ Αηόινπ» ησλ απνιύζεσλ ζπλνιηθόηεξα ζηνλ θιάδν, όηη ηόζν ην
πλδηθαιηζηηθό Κίλεκα ηνπ θιάδνπ, όζν θαη ε Πνιηηεία, δηαζέηνπλ ζεζκνύο θαη εξγαιεία, γηα
λα απνηξέςνπλ απνθαζηζηηθά νπνηνπζδήπνηε ηέηνηνπο αθξαίνπο ζρεδηαζκνύο.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

