Αζήλα, 5 Δεθεκβξίνπ 2019

ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗ ΟΣΟΕ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΛΤΕΙ
Η ΟΤΟΕ, απαληώληαο ζηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, ηνπο νπνίνπο ε ηξάπεδα
δεκνζηνπνίεζε κε Δειηίν Τύπνπ, δειώλεη ηα αθόινπζα:
Με ηε Σπκθσλία Τξάπεδαο Πεηξαηώο – ΟΤΟΕ – Αληηπξνζσπεπηηθνύ Σπιιόγνπ ηξ. Πεηξαηώο (ΣΕΤΠ),
ηεο 25-7-2019, κεηά ηελ απόθαζε ηεο Τξάπεδαο λα κεηαθέξεη ηε δηαρείξηζε ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ
ζηελ εηαηξεία Intrum Ηellas, απνηππώζεθε γξαπηά ε ήδε δηαθεξπγκέλε πξόζεζε ηεο Τξάπεδαο, όηη:


Θα πξνζηαηεπηεί πιήξωο ε απαζρόιεζε.



Η όπνηα ζπκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην λέν εηαηξηθό ζρήκα ηεο Intrum Ηellas ζα
είλαη ζε εζεινληηθή βάζε.



Θα δηαζθαιηζηνύλ πιήξωο νη ΣΣΕ θαη ηα δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ, πνπ ζα
επηιέμνπλ λα κεηαβνύλ ζην λέν ζρήκα.

Παξάιιεια, ε Σπκθωλία ζαθώο πξνέβιεπε, όηη «Οη εξγαδόκελνη πνπ ζα δειώζνπλ όηη δελ
επηζπκνύλ λα κεηαβνύλ ζηε λέα εηαηξεία ζα παξακείλνπλ ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο θαη ζα
αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπψε ηωλ αλαγθώλ ηεο, ζην πιαίζην όζωλ νξίδνληαη ζηνλ
Οξγαληζκό Πξνζωπηθνύ».
Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2019 (θαη όρη επί εμάκελν, όπσο ηζρπξίδεηαη ε Τξάπεδα, αθνύ κέρξη ηόηε
δελ είρε ζπζηαζεί ην λέν επηρεηξεκαηηθό ζρήκα, νύηε είρε νξηζηηθνπνηεζεί ν αξηζκόο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ επέιεμαλ λα κεηαβνύλ ζηελ Intrum Ηellas), θάλεθε όηη ε Τξάπεδα δελ δηέζεηε
έλα ζρέδην ζπληεηαγκέλεο αμηνπνίεζεο όζωλ εξγαδόκελωλ από ην πξώελ RBU ζα επέιεγαλ
λα παξακείλνπλ ζηελ Τξάπεδα.
Ήηαλ ωζηόζν αλακελόκελν, όηη έλα κέξνο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην πξώελ RBU δελ ζα επέιεγε
λα απνρωξήζεη, εθόζνλ, όπωο εμαξρήο ζπκθωλήζεθε, ε επηινγή ήηαλ ειεύζεξε θαη ε
κεηάβαζε ζην λέν ζρήκα εζεινληηθή.
Αληί λα αθνινπζήζεη αλνηθηέο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο πξόζθιεζεο, δηαβνύιεπζεο θαη
ηνπνζέηεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξέκεηλαλ, ε Δηνίθεζε επέιεμε ηελ
απνζηνιή «αηνκηθώλ πξνζθιήζεσλ». Με απηέο δεηνύζε από ηνπο ελαπνκείλαληεο εξγαδόκελνπο λα
απαληήζνπλ κέζα ζε αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο 2-3 εκεξώλ ζε εμαηνκηθεπκέλα «εξωηήκαηα
ελαιιαθηηθήο απαζρόιεζεο»,


είηε γηα (ελδερόκελε) ηνπνζέηεζε ζηελ άιιε άθξε ηεο ρώξαο - θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο
νηθνγελεηαθώλ βαξώλ, δεηώληαο ι.ρ. από εξγαδόκελνπο λα κεηαβνύλ από ηε Θεζζαινλίθε
ζηα Χαληά, από ην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο ζηε Δπη. Μαθεδνλία θαη από ηελ Αζήλα ζηελ
Ακνξγό θιπ ,



είηε γηα... απόιπζε από ηελ Τξάπεδα θαη απαζρόιεζε εθηόο θιάδνπ ζε ζπγαηξηθή
εηαηξία/call center, κε πιήξε απώιεηα ηωλ εξγαζηαθώλ θαη ηωλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο
δηθαηωκάηωλ



είηε γηα εζεινύζηα απνρώξεζε.
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Με ηηο πξνζρεκαηηθέο «πξνηάζεηο» ηεο ε Δηνίθεζε ζπλεηδεηά έρηηδε ηνλ ηζρπξηζκό ηεο όηη
δήζελ «εμάληιεζε θάζε κέζν ελαιιαθηηθήο αμηνπνίεζεο», έηζη ώζηε λα παξαθάκςεη ηηο
δεζκεύζεηο ηεο γηα πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο, δεζκεύζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ θιαδηθή ΣΣΕ
θαη ηε ζπιινγηθή ζπκθσλία ηεο κε ηελ ΟΤΟΕ θαη ηνλ ΣΕΤΠ θαη λα πξνρσξήζεη ζε απνιύζεηο.
Σε κηα ζπγθπξία αλάπηπμεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο θαη επηζηξνθή ζηελ
θεξδνθνξία, όπσο ε ίδηα παξαδέρεηαη θαη δειώλεη, είλαη ηνπιάρηζηνλ ιππεξό ε κεγαιύηεξε
Τξάπεδα ηεο ρώξαο :


Να αξλείηαη λα εθαξκόζεη ζην ζύλνιό ηεο κηα ζπκθωλία ππόδεηγκα – ζηαζκό γηα
νιόθιεξν ηνλ θιάδν, ζε ό,ηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηωλ θόθθηλωλ δαλείωλ. Μηα
ζπκθσλία πνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη θαίξηεο
επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο Τξάπεδαο.



Να δεκηνπξγεί ηεηειεζκέλα, ηνξπηιίδνληαο ηελ νκαιόηεηα
εκπηζηνζύλεο ζηνλ θιάδν κε κεζνδεπκέλεο απνιύζεηο.

θαη

ην

θιίκα

 Να θαηαθεύγεη (όπσο ην έπξαμε ζην πξόζθαην Δειηίν Τύπνπ) ζε κεζόδνπο
παξαπιεξνθόξεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ηηο πξαγκαηηθέο κέρξη ζήκεξα πξνζέζεηο θαη
πξαθηηθέο ηεο απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ πξώελ RBU.

Οη εξγαδόκελνη ηνπ πξώελ RBU θαη νιόθιεξεο ηεο Τξάπεδαο απέδεημαλ, όηη ζηεξίδνπλ ηελ
Τξάπεδα αθόκα θαη ζηηο πην θξίζηκεο ζηηγκέο θαη επηινγέο ηεο. Δελ ηνπο αμίδεη ηέηνηα
αληηκεηώπηζε!!
Καινύκε ηελ Τξάπεδα λα ηηκήζεη ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα απηνύο ηνπο εξγαδόκελνπο.
Να αλαθαιέζεη άκεζα ηηο απνιύζεηο θαη λα πξνζέιζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ κε ηελ
ΟΤΟΕ, κε ζηόρν λα εμεπξεζνύλ πξαγκαηηθέο θαη βηώζηκεο ιύζεηο κε βάζε ην γξάκκα θαη
ην πλεύκα ηεο κεηαμύ καο ζπκθωλίαο.
Σε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε, ν αγώλαο ζα θιηκαθωζεί κε λέεο θηλεηνπνηήζεηο ζηελ
Τξάπεδα θαη ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ.
Η αλάθιεζε ηωλ απνιύζεωλ είλαη ππόζεζε νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ηεο
θνηλωλίαο, πνπ επαλεηιεκκέλα αλέιαβε ηα βάξε ηεο ζηήξημήο ηνπ.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ!!!

ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ

