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Με ηε καδηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζεκεξηλή 24σξε παλειιαδηθή απεξγία ζηελ 
Σξάπεδα Πεηξαηώο γηα λα αλαθιεζνύλ νη απνιύζεηο 24 ζπλαδέιθσλ, νη εξγαδόκελνη έδσζαλ 
ερεξή, ελσηηθή θαη καδηθή απάληεζε ζηηο πξνθιεηηθέο κεζνδεύζεηο θαη ελέξγεηεο ηεο 
Δηνίθεζεο. 

Η ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία μεπέξαζε ην 80% ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο 
ρώξαο θαη ζε νξηζκέλεο έθηαζε ην 100%. 

Σηελ Αηηηθή θαη παξά ηνλ απεξγνζπαζηηθό κεραληζκό πνπ επηζηξάηεπζε ε Τξάπεδα, 
κεηαθέξνληαο πξνζσπηθό από άιια θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο απήξγεζαλ ηα πεξηζζόηεξα 
θαηαζηήκαηα θαζώο θαη κεγάιεο θεληξηθέο κνλάδεο. 

Παξάιιεια, έγηλε καδηθή ζπγθέληξσζε εξγαδνκέλσλ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο έμσ από ην 
Υπνπξγείν Εξγαζίαο όπνπ δηεμήρζε ζήκεξα ε πξώηε ζπλάληεζε ηεο ηξηκεξνύο ζπκθηιησηηθήο 
δηαδηθαζίαο αλάκεζα αθελόο ηεο ΟΤΟΕ θαη ησλ Σπιιόγσλ – Μειώλ ηεο ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο, 
αθεηέξνπ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Δηνίθεζεο ηεο Τξάπεδαο. 

Σηε ζπλάληεζε πξνήδξεπζε από ηελ πιεπξά ηνπ Υπνπξγείνπ  ε Γελ. Γξακκαηέαο θα Άλλα 
Σηξαηηλάθε.  

Καηά ηε πνιύσξε δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε ηα κέξε εμέζεζαλ δηεμνδηθά ηηο απόςεηο ηνπο.  
Παξέκβαζε έθαλε θαη ν Πξόεδξνο ηεο ΓΣΕΕ θ. Γηάλλεο Παλαγόπνπινο πνπ ήηαλ παξώλ θαη 
ζπκκεηείρε ζηε ζπλάληεζε.  Επίζεο, ζηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ θαη ζπλάδειθνη απνιπκέλνη από 
ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο. 

Από ηελ πιεπξά ηεο ΟΤΟΕ ν Πξόεδξνο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζην ηζηνξηθό ησλ κέρξη ζήκεξα 
εμειίμεσλ επαλαιακβάλνληαο ηελ πάγηα ζέζε ηεο ΟΤΟΕ όηη νη απνιύζεηο ησλ 24 εξγαδνκέλσλ ζηελ 
Τξάπεδα Πεηξαηώο πνπ δελ επέιεμαλ λα κεηαβνύλ ζηελ Intrum ήηαλ εμ’ αξρήο κεζνδεπκέλεο, 
πξσηνθαλείο θαη απαξάδεθηεο γηα κηα Τξάπεδα πνπ ε ίδηα δειώλεη όηη επαλήιζε ζε θεξδνθνξία 
θαη είλαη αληαγσληζηηθή. 
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Τόληζε, δε, όηη κε απηή ηεο ηε ζηάζε θαη ηηο κέρξη ζήκεξα πξαθηηθέο ηεο ε Τξάπεδα παξαβηάδεη 
θαη ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηεο ζπκθσλίαο ηνξπηιίδνληαο ηελ νκαιόηεηα θαη ηελ εκπηζηνζύλε 
ζηνλ θιάδν.  

Ζήηεζε, ηέινο, από ηελ Τξάπεδα λα αλαθαιέζεη άκεζα ηηο απνιύζεηο θαη λα πξνζέιζεη ζην 
ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ κε ηελ ΟΣΟΕ, κε ζηόρν λα εμεπξεζνύλ νπζηαζηηθέο θαη βηώζηκεο ιύζεηο 
ζην πλεύκα ηεο κεηαμύ ηνπο ζπκθσλίαο. 

Από ηελ πιεπξά ηεο Σξάπεδαο νη εθπξόζσπνί ηεο πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρώο λα 
δηθαηνινγήζνπλ ηηο απζαίξεηεο θαη πξσηνθαλείο ελέξγεηεο θαη πξνζπάζεηέο ηεο λα 
δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα.   Επέκεηλαλ, κάιηζηα, ζηελ απαξάδεθηε θαη αλάιγεηε ζηάζε ηεο 
Σξάπεδαο λα κελ αλαθαιεί ηηο απνιύζεηο. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ ε Γελ. Γξακκαηέαο θα Άλλα ηξαηηλάθε ραξαθηήξηζε ηε 
ζπκθσλία ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ – ΟΣΟΕ - ΕΣΠ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  Κάιεζε ηε Σξάπεδα λα 
μαλαβάιεη ζην ηξαπέδη όιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη γηα ηνπο 145 εξγαδόκελνπο (ζ.ζ. ζηνλ 
αξηζκό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 24, κέρξη ζήκεξα, απνιπκέλνη) νη νπνίνη δελ 
επέιεμαλ λα πάλε ζηελ Intrum θαη δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα αμηνπνηεζεί από ηελ Σξάπεδα. 

Εμεηδίθεπζε, δε, ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο σο εμήο: 

1. Τε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηνλ Όκηιν αλά ηελ επηθξάηεηα 

2. Τελ επαλεμέηαζε αλ ηπρόλ ππάξρνπλ εξγαδόκελνη πνπ επηζπκνύλ εζεινληηθά λα πάλε 
κεηά από αμηνιόγεζε ζηελ Intrum  

3. Τν παθέην ηεο εζεινπζίαο εμόδνπ 

 

Κιείλνληαο, πξνζδηόξηζε λέα ζπκθηιησηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ Σεηάξηε 11/12 θαη ώξα 
14.00 ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ ηα κέξε λα έρνπλ 
ην ρξόλν λα αλαδεηήζνπλ ηηο δένπζεο ιύζεηο γηα ην ζύλνιν ησλ 145 εξγαδνκέλσλ 
δειώλνληαο όηη ζε θάζε πεξίπησζε πξνέρεη ε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
απηώλ ζην ζύλνιό ηνπο. 

Η ΟΣΟΕ ζπλεδξηάδεη πξνθεηκέλνπ λα θιηκαθώζεη δπλακηθά θαη απνθαζηζηηθά ηνλ αγώλα 
ηεο ώζηε ε Σξάπεδα λα εγθαηαιείςεη ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο θαη λα δώζεη ιύζεηο πνπ λα 
απαληνύλ νπζηαζηηθά θαη όρη κε απαξάδεθηα ηειεζίγξαθα ζηελ εύινγε αγσλία ησλ 
ζπλαδέιθσλ καο.   
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