Αζήλα, 11 Δεθεκβξίνπ 2019

Οι εργαζόμενοι με τη μαζική συμμετοχή τους
στην απεργία του κλάδου έδωσαν την απάντησή τους
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ!
H Τράπεζα Πειραιώς εμμένει
στην αδιάλλακτη και προκλητική της στάση
Νέα τριμερής συνάντηση
στο Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 19/12/2019
Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ
την Πέμπτη 12/12 για τη συνέχιση του αγώνα

Οη εξγαδόκελνη ηνπ θιάδνπ ζπκκεηείραλ καδηθά θαη αγωληζηηθά ζηελ 24ωξε Παληξαπεδηθή
απεξγία ηεο ΟΤΟΕ θαζώο θαη ζηε ζπγθέληξωζε κπξνζηά από ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαηά ηε
δηάξθεηα δηεμαγωγήο ηεο δεύηεξεο ηξηκεξνύο ζπλάληεζεο.
Η ζπκκεηνρή ζηελ Απεξγία ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη Τξάπεδεο μεπέξαζε θάζε
πξνεγνύκελν, κεγάινο αξηζκόο θαηαζηεκάηωλ έκεηλαλ θιεηζηά ή ππνιεηηνύξγεζαλ θαη ην ίδην
ζπλέβε θαη ζε κεγάιεο θεληξηθέο κνλάδεο.
Σηηο 14.00 έγηλε ε λέα πνιύωξε ηξηκεξήο ζπλάληεζε ππό ηε Πξνεδξία ηεο Γελ.
Γξακκαηέωο ηνπ Υπνπξγείνπ θαο Άλλαο Σηξαηηλάθε κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπωλ ηεο
Τξάπεδαο, ηεο ΟΤΟΕ, ηωλ Σπιιόγωλ ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο θαη ζπλαδέιθωλ απνιπκέλωλ.
Από ηελ πιεπξά ηεο ΓΣΕΕ ζπκκεηείρε θαη παξελέβε ν ζπλ. Γεώξγηνο Γεωξγαθόπνπινο
Γξακκαηέαο Οηθνλνκηθνύ.
Καηά ηε δεύηεξε ηξηκεξή ζπλάληεζε, νη εθπξόζωπνη ηεο ΟΤΟΕ επαλέιαβαλ ηε ζέζε ηνπο
όηη δελ ζπδεηνύλ κε ηηο απνιύζεηο ζην ηξαπέδη.
Τόληζαλ, κάιηζηα, ηελ ηδηαίηεξε
απνθαζηζηηθόηεηα ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ θιάδνπ πνπ έζηεηιαλ ερεξό κήλπκα ζε όιεο ηηο
Δηνηθήζεηο ηωλ Τξαπεδώλ όηη ζύζζωκνο ν θιάδνο ηάζζεηαη απέλαληη ζηηο πξνθιεηηθέο
ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο λα πξνρωξήζεη ζε απνιύζεηο θαη λα κελ ζπδεηά
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο.
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Οη εθπξόζωπνη ηεο Σξάπεδαο, όρη κόλν δελ δέρηεθαλ 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
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.
Κάιεζε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Σξάπεδαο λα κεηαθέξνπλ ζην Δηνηθεηηθό ηεο
πκβνύιην αιιά θαη ζηελ Intrum ηελ αλάγθε λα βξεζεί ιύζε πνπ λα θαιύπηεη όινπο ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη λα αλνίμνπλ όιεο νη επηινγέο.
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. Σόληζε, δε, όηη ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ζηελ εμεύξεζε ιύζεωλ εάλ ε
Σξάπεδα δελ επέκελε ζηηο απαξάδεθηεο απνιύζεηο. Από ηε ζηηγκή πνπ ε Σξάπεδα δελ ηηο
αλαθαιεί, εθ ηωλ πξαγκάηωλ νδεγνύκαζηε ζε αδηέμνδν κε απνθιεηζηηθά δηθή ηεο επζύλε.
Κιείλνληαο ηε ζπλάληεζε ε Γελ. Γξακκαηέαο θάιεζε ηα κέξε λα εμαληιήζνπλ όια ηα
πεξηζώξηα θαη όξηζε λέα ηξηκεξή ζπλάληεζε γηα ηελ Πέκπηε 19/12 θαη ώξα 14.00.
Αύξην Πέκπηε 12/12 ζπλεδξηάδεη ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ γηα λα
απνθαζίζεη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα πξνθεηκέλνπ ε Σξάπεδα λα αλαθαιέζεη ηηο
απνιύζεηο.

Τα σχέδια της εργοδοσίας δεν θα περάσουν.
Καμία απόλυση στον κλάδο.

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ

