
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 52 

 

Αζήλα,  30 Ννεκβξίνπ 2020 

Προστατεύεται η απασχόληση των συναδέλφων στα 

καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς που κλείνουν. 

 

 

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Τελ Παξαζθεπή 27-11-2020 ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΤΟΕ κε 
ηειεδηάζθεςε. Σηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ θαη νη Πξόεδξνη ησλ Σπιιόγσλ, πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο.  

Μνλαδηθό ζέκα ήηαλ νη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηελ Σξάπεδα θαη εηδηθόηεξα ε δηαζθάιηζε 
ηεο απαζρόιεζεο 140 ζπλαδέιθσλ, πνπ ζα έκελαλ νπζηαζηηθά κεηέσξνη, κεηά ην θιείζηκν 45 
θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία απαζρνινύλην (Αλαθνίλσζε ΟΤΟΕ Νν 51).  

Σηε ζπλεδξίαζε έγηλε ελεκέξσζε όηη : 

1. Η Οκνζπνλδία ζπλαληήζεθε κε ηνπο ππεύζπλνπο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ηεο 
Τξάπεδαο θ.θ. Γεσξγόπνπιν θαη  Κεζόγινπ.  

2. Έγηλαλ δπν ζπλαληήζεηο, ζηηο 25 θαη 26/11/2020.  

Σηηο ζπλαληήζεηο απηέο ε ΟΤΟΕ αλέιπζε ηηο ζέζεηο ηεο, απνδνθηκάδνληαο ηε 
ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ηεο Τξάπεδαο. Έζεζε σο θόθθηλε γξακκή ηελ πξνζηαζία 
ηεο απαζρόιεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ, ηνλίδνληαο όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ήηαλ 
απνδεθηό λα κείλνπλ απηνί νη εξγαδόκελνη κεηέσξνη, ζε θαζεζηώο επ’ αόξηζηνλ 
«αλαγθαζηηθήο άδεηαο» θαη κε νξαηό ηνλ θίλδπλν απόιπζεο.  

3. Οη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΕ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζην ρώξν, δήηεζαλ νη ζπλάδειθνη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζέζεηο, όπσο 
πξνβιέπεηαη, ιακβάλνληαο επηπιένλ ππόςε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεξγαζίαο, κε 
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο θεληξηθέο ππεξεζίεο. 

4. Μεηά από πνιύσξεο δηαπξαγκαηεύζεηο, νη εθπξόζσπνη ηεο Σξάπεδαο επαλήιζαλ 
δειώλνληαο όηη : 

 Η Σξάπεδα δεζκεύεηαη, πσο δελ ζα γίλεη θακία θαηαγγειία ζύκβαζεο. 

 Θα θαιπθζνύλ όιεο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο ιακβάλνληαο ππόςε, όπνπ 
απαηηείηαη, θξηηήξηα εγγύηεηαο θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. 

 Οη ππόινηπνη εξγαδόκελνη ζα αμηνπνηεζνύλ κε ηειεξγαζία ζε εξγαζίεο 
θεληξηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Σξάπεδαο, ελώ ζηελ πνξεία ζα 
πξνθεξύζζνληαη ζέζεηο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ. 
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Με βάζε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, αιιά 
θαη ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σπιιόγσλ: 

 Αλαγλσξίζηεθε, όηη ε παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΕ, κε ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη όηη δελ 
ζα ππάξμνπλ απνιύζεηο θαη όηη νη εξγαδόκελνη δελ ζα κείλνπλ κεηέσξνη ζε 
θαζεζηώο «αλαγθαζηηθήο άδεηαο». 

 Ξεθαζαξίζηεθε όηη, κε βάζε θαη ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, ε ηειεξγαζία αθνξά ζε 
πξαγκαηηθή εξγαζία θαη δελ ζπλεπάγεηαη απώιεηα ησλ εξγαζηαθώλ 
δηθαησκάησλ, νύηε δηθαηνινγεί δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπλαδέιθσλ.  

 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

Η ΟΤΟΕ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ εμεύξεζε ιύζεο γηα ηνπο 140 ζπλαδέιθνπο ηεο Τξάπεδαο 
Πεηξαηώο, ζην πιαίζην ηνπ επηηειηθνύ ζεζκηθνύ ηεο ξόινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

Η αμηνπνίεζε, σζηόζν, ησλ ζπλαδέιθσλ από ηελ Τξάπεδα είλαη κηα δηαδηθαζία ζε εμέιημε. 
Υξεηάδεηαη εγξήγνξζε, ζπληνληζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε από ηνπο Σπιιόγνπο 
ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, ώζηε λα δηαζθαιηζηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν νη ζπλάδειθνη θαη 
κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ πιαηζίνπ.  

Οη ζπλερηδόκελεο πξαθηηθέο ζπξξίθλσζεο ησλ Σξαπεδώλ, κε αιιεπάιιειεο κεηώζεηο 
ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ζηελ απαζρόιεζε, είλαη έλα επξύηεξν θαη θνκβηθό δήηεκα. 

Με ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηε δπλαηόηεηα ηζόηηκεο πξόζβαζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ 
θαη όισλ ησλ ζπκπνιηηώλ καο ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο.  

Με αλάινγα ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο λα 
ζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζην πξνζερέο 
δηάζηεκα.  

Απηά είλαη γηα ηελ ΟΣΟΕ θαίξηα δεηήκαηα γηα ηελ εξγαζία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 
αλάπηπμε θαη θεληξηθά δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επόκελε κέξα.  

Η Οκνζπνλδία θαηέζεζε πξόζθαηα δεκόζηα θαη ηεθκεξησκέλα ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηα 
ζέκαηα απηά (Αλαθνίλσζε ΟΤΟΕ Νν 50), ηα νπνία έρεη άιισζηε επαλεηιεκκέλα αλαδείμεη κε 
αλαθνηλώζεηο, κειέηεο, εκεξίδεο θαη παξεκβάζεηο ηεο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.  

Οη ζπλερηδόκελνη ζρεδηαζκνί ζπξξίθλσζεο ησλ Σξαπεδώλ δελ ιύλνληαη κε 
απνζπαζκαηηθέο ελέξγεηεο, νύηε κε «ηνπθεθηέο ζηνλ αέξα».  

Απαηηνύλ θαιά ζρεδηαζκέλεο, ελσηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο ηνπ 
ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηνπ θιάδνπ ζηελ Κπβέξλεζε, ζην Σ.Υ.., ζηα θόκκαηα θαη ζηηο 
Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ.  

Ήδε ε ΟΣΟΕ εηνηκάδεη παξεκβάζεηο ζην Σ.Υ.. θαη ζηνλ αξκόδην Τπνπξγό γηα ηα 
ζέκαηα Υξεκαηνπηζησηηθνύ πζηήκαηνο, θαζώο θαη ζπλαληήζεηο κε ηηο Δηνηθήζεηο ησλ 
Τξαπεδώλ, κε θόκκαηα θαη θνξείο, ώζηε λα ζέζεη ηνπο αξκόδηνπο θαη ηελ Κπβέξλεζε πξν ησλ 
επζπλώλ ηνπο.  
 

Οη κεγάιεο πξνθιήζεηο είλαη κπξνζηά καο. 

Η ΟΣΟΕ ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη εδώ, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνλ θιάδν. 

 
 

           Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                   ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


