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Αθήνα 23 /04 /2021

ΘΕΜΑ: Εξελίξεις ζηη διεκδίκηζη για ηο ΟΑ 50670
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,
ε ζπλέρεηα ηεο πξόζθαηεο αλαθνίλσζεο ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία
ηεο δηεθδίθεζεο ηνπ Οκαδηθνύ Αζθαιηζηεξίνπ 50670, ζα ζέιακε λα ζαο ζπκίζνπκε ηα
γεγνλόηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα δηεθδίθεζε πνπ δηαξθεί ζρεδόλ 12
ρξόληα
Σν 2009 ηέζεθε ζε εηδηθή εθθαζάξηζε ε Αζπίο Πξόλνηα θαη κέλεη σο εθθξεκόηεηα ε
απνδεκίσζε ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ ηόηε Aspis Bank, πνπ απνξξέεη από ην ΟΑ 50670. Ο
ύιινγνο καο θηλήζεθε άκεζα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην
ζέκα. Η ιύζε πνπ πξόηεηλε ε ηόηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ήηαλ, λα βξεζεί κηα δηάδνρε
θαηάζηαζε ζε θάπνην αληίζηνηρν πξόγξακκα θαη λα ζπλερηζηεί ην αζθαιηζηήξην.
Γηα ην ιόγν απηό ζπλερίζηεθε ε θαηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ εηζθνξώλ από ηελ Σξάπεδα ζε
εηδηθό ινγαξηαζκό ελώ, παξάιιεια ν ύιινγνο αζθνύζε ζπλερείο πηέζεηο πξνο ηε δηνίθεζε
γηα ηε ζπλνιηθή ιύζε ηνπ ζέκαηνο.
Οη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ θαη είλαη ηόζν πξώελ όζν θαη ελ ελεξγεία
εξγαδόκελνη ζηελ Σξάπεδα, νη νπνίνη ζπγθξόηεζαλ πεληακειή επηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα
ελππνγξάθσο εμνπζηνδνηήζεθε από όινπο καο λα θέξεη εηο πέξαο ηε δηεθδίθεζε. Όιεο απηέο
ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο επηηξνπήο ζηήξηδε θαη εμαθνινπζεί λα ηηο ζηεξίδεη ν
ύιινγνο καο.
Μεηά ηελ απνξξόθεζε ηεο ΣΒΑΝΚ από ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην δελ έγηλαλ ηειηθά
απνδεθηέο νη απαηηήζεηο καο, νύηε από ηελ ηόηε Γηνίθεζε νύηε βεβαίσο θαη από ην ύιινγν
ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ.
Γελ μερλάκε, πσο ην δηαθύβεπκα εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή δελ αθνξνύζε κόλν ην
ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθό πξόγξακκα, αιιά θαη απηή θαζαπηή ηε ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο
καο όπσο θαη ζπλνιηθά ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα, ηα νπνία ακθηζβεηνύζε ε ηόηε
Γηνίθεζε ζε απόιπηε ζύκπιεπζε κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή έθθξαζε ηνπ Σαρπδξνκηθνύ
Σακηεπηεξίνπ ζην ζύλνιν ηεο, αληηκεησπίδνληαο καο σο παξείζαθηνπο θαη εξγαδόκελνπο
δεύηεξεο θαηεγνξίαο.
ΠΑ.Τ.Π.Δ

1

Σν 2013, κε λέν εξγνδόηε καο ηε Eurobank, ε εθθξεκόηεηα γηα ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ
καο παξακέλεη, κε ηελ 5κειή επηηξνπή αιιά θαη ην ύιινγν καο λα ζπλερίδνπλ αδηάθνπα ηηο
πξνζπάζεηεο επίιπζεο.
Μεηά από ηηο καθξόρξνλεο ζπληνληζκέλεο θαη ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλεο θηλήζεηο ηεο
5κεινύο επηηξνπήο θαη κε ηε ζπλερή ζηήξημε ηνπ πιιόγνπ καο αιιά θαη ηεο ΟΣΟΔ,
θαηαθέξακε πξνρζεο λα νδεγεζνύκε ζε έλα θαη’ αξρήλ ζεηηθό απνηέιεζκα γηα ηηο
απαηηήζεηο καο πνπ απνξξένπλ από ην ΟΑ 50670.
ην ζεκείν απηό εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζε όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο, πσο νη όςηκνη
‘εξγνιάβνη ηεο ζπκθνξάο’ πνπ εκθαλίζηεθαλ από ην πνπζελά δηεθδηθώληαο δάθλεο από
πνιπεηείο αγώλεο άιισλ, κόλν πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ.
Σνλίδνπκε πσο ε επίιπζε ηνπ ζέκαηνο απαηηεί ππεύζπλεο θαη ζνβαξέο ελέξγεηεο από ηνπο
αλζξώπνπο πνπ έρνπλ γλώζε. Οπνηαδήπνηε αλάκεημε πξόζπκσλ παξαγόλησλ ελέρεη
ζνβαξνύο θηλδύλνπο εκπινθώλ ηεο επηδίσμεο καο.
Αο πξνζέμνπκε όινη.
Δπηζεκαίλνπκε ζε όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο πσο, ε κόλε ππεύζπλε θαη αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλε γηα ην δήηεκα απηό, είλαη ε παξαθάησ 5κειήο επηηξνπή, ηελ νπνία όινη
εκείο επηιέμακε θαη ηεο αλαζέζακε ηε δηαρείξηζε:
Γεκήηξηνο Πξηόβνινο
Νηθόιανο Γαιηάλεο
Παλαγηώηεο Μπαισκέλνο
Νηθόιανο Γειεγηάλλεο
Απόζηνινο Μέηζηνο
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε-πιεξνθνξία, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ θν Απόζηνιν
Μέηζην ζηα ηειέθσλα 2114112829 & 6951943563.
ΓΙΑ ΣΟ Γ.
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