Αζήλα, 2 Γεθεκβξίνπ 2019

ΟΙ ΕΙΛΗΜΜΕΝΕ ΑΠΟΥΑΕΙ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ
ΓΙΑ ΑΠΟΛΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΙΑ ΠΟΛΕΜΟΤ!!!
Η ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΗΝ ΕΦΕΙ
Ο θιάδνο πξνρσξά άκεζα ζε θηλεηνπνηήζεηο.
Καινύκε ηε Κπβέξλεζε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο
άκεζεο αλάθιεζεο ησλ απνιύζεσλ αιιηώο ζα είλαη πιήξσο ζπλππεύζπλε.

Ρήμε κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ ΟΣΟΔ επηδηώθεη ε Σξάπεδα Πεηξαηώο κε ηελ απόθαζε ηεο λα
πξνρωξήζεη ζε απνιύζεηο.
ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο κε
αληηθείκελν ηελ πνξεία θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξωζεο εθαξκνγήο ηεο ζπκθωλίαο Σξάπεδαο
Πεηξαηώο-ΟΣΟΕ – ΕΣΠ, πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηωλ θόθθηλωλ δαλείωλ ηεο Σξάπεδαο, ν θ. Μεγάινπ
ππνζηήξημε όηη ε Σξάπεδα εμάληιεζε θάζε δπλαηόηεηα ελαιιαθηηθήο αμηνπνίεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηωλ 150
εξγαδόκελωλ πνπ παξέκεηλαλ ζηελ Σξάπεδα.
Καηόπηλ απηνύ, ελεκέξωζε όηη ππάξρεη ήδε εηιεκκέλε απόθαζε γηα 24, θαηαξρήλ, απνιύζεηο,
πνπ ήδε πινπνηείηαη. Καηόπηλ απηνύ, θάιεζε ηελ ΟΣΟΕ λα αλαδεηεζνύλ από θνηλνύ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο
γηα ηνπο ππόινηπνπο.
Από ηελ ΟΣΟΔ μεθαζαξίζηεθε όηη νπνηαδήπνηε ζθέςε, πόζν κάιινλ απόθαζε, γηα
απνιύζεηο αλεμαξηήησο αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ ηνπο νπνίνπο απηή αθνξά απνθιείεη θάζε πεξηζώξην
δηαιόγνπ, απνηειεί κάιηζηα αηηία πνιέκνπ, κε επξύηεξεο θιαδηθέο δηαζηάζεηο θαη αλαπόθεπθηα
επηπηώζεηο.
Οη εθπξόζωπνη ηεο Οκνζπνλδίαο απαίηεζαλ ηελ άκεζε αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ, σο
πξνϋπόζεζε γηα λα ζπδεηεζνύλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζην πλεύκα ηεο ζπκθσλίαο Σξάπεδαο
Πεηξαηώο-ΟΣΟΔ-ΔΣΠ.
Με δεδνκέλε ηελ άξλεζε ηνπ Δηεπζύλνληνο γηα άκεζε αλάθιεζε ηωλ απνθάζεωλ γηα απνιύζεηο,
κεηά δε ηε δήιωζή ηνπ όηη ε δηαδηθαζία απνιύζεωλ έρεη ήδε μεθηλήζεη, νη εθπξόζωπνη ηεο ΟΣΟΕ
μεθαζάξηζαλ όηη ε Σξάπεδα επηδηώθεη ξήμε θαη ζα ηελ έρεη, εθόζνλ κεηά από κήλεο πξνζρεκαηηθήο
θαη παξειθπζηηθήο ηαθηηθήο δελ αθήλεη - θαη δελ ππάξρεη - πιένλ θαλέλα αληηθείκελν ζπδήηεζεο,
ζύγθιηζεο θαη ζπλελλόεζεο!!
Δίλαη πξαγκαηηθά αδηαλόεην ζήκεξα, ζε ζπλζήθεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ
θιάδνπ, θαη ελώ επί ηόζα ρξόληα θξίζεο, αλαδηαξζξώζεσλ, αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ θαη
ζπξξίθλσζεο ησλ ηξαπεδώλ δελ είρακε θακηά απόιπζε, ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο λα
ππξνδνηεί ην θιίκα εκπηζηνζύλεο ζηνλ θιάδν κε πξσηνθαλείο θαη απαξάδεθηεο ελέξγεηεο θαη
κεζνδεύζεηο.
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Αληί ε Σξάπεδα λα ηηκήζεη ηελ ππνγξαθή ηεο θαη λα αλαδεηήζεη βηώζηκεο θαη εθηθηέο ιύζεηο
ζην γξάκκα θαη ζην πλεύκα ηεο ζπκθσλίαο, επηιέγεη ηε ιύζε ηεο κεησπηθήο αληηπαξάζεζεο κε ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη κε νιόθιεξν ηνλ θιάδν. Λύζε ηελ νπνία κεζόδεπε εδώ θαη θαηξό, απεπζύλνληαο
πξνζρεκαηηθέο «πξνηάζεηο-εξσηήκαηα αμηνπνίεζεο» ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ δελ επέιεμαλ λα
κεηαβνύλ ζηελ Intrum.

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΟΤΜΔ ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΣΗ ΑΤΣΖ Ζ ΜΔΘΟΓΔΤΖ,
ΠΟΤ ΑΝΟΗΓΔΗ ΣΟΝ ΑΚΟ ΣΟΤ ΑΗΟΛΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ
ΓΔΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΠΔΡΑΔΗ!!
ΘΑ ΣΖΝ ΠΟΛΔΜΖΟΤΜΔ ΜΔ ΚΑΘΔ ΜΔΟ,
ΤΧΜΟΗ Ζ ΟΣΟΔ, ΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΚΑΗ ΟΛΟΗ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ!
ΚΑΛΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΗ ΔΤΘΤΝΔ ΣΖ.
ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΗ ΜΔΘΟΓΔΤΔΗ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ
ΠΟΤ Δ ΔΠΟΥΔ ΑΦΟΤ ΑΝΑΚΑΜΦΖ ΣΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ
ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΑΜΑΤΡΧΝΟΤΝ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΑ,
ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΣΟΤ ΚΛΆΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ.
ΠΡΟΥΧΡΑΜΔ Δ ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ
ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΕΖΣΖΟΤΜΔ ΝΑ ΠΑΡΟΤΝ
ΑΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΖ
ΓΗΑ ΑΤΣΔ ΣΗ ΠΡΟΚΛΖΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ.
ΖΓΖ Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ ΑΛΛΑΓΖ ΦΧΦΖ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ
ΘΑ ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΣΖΝ ΟΣΟΔ ΑΤΡΗΟ ΣΗ 12.15 ΣΖ ΒΟΤΛΖ.
ΚΑΛΟΤΜΔ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ Δ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ.
ΚΑΜΗΑ ΑΠΟΛΤΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ!!!
ΣΑ ΔΜΠΡΖΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΟΓΟΗΑ ΓΔΝ ΘΑ ΠΔΡΑΟΤΝ!!!

ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ΣΖ ΟΣΟΔ

