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ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Ο.Τ.Ο.Ε - Σ.Ε.Τ.Π. - ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - INTRUM
Όσοι την υπονομεύουν, θα βρουν απέναντί τους το συνδικαλιστικό
κίνημα και τους εργαζόμενους ολόκληρου του κλάδου!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Απέναντι σε μια πρωτόγνωρη για τον κλάδο επιχειρηματική κίνηση της Τράπεζας
Πειραιώς η ΟΤΟΕ ανέλαβε, μαζί με τον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο εργαζομένων, την
πρωτοβουλία να συνάψει μια συλλογική συμφωνία με την Τράπεζα, εξασφαλίζοντας και τη
συναίνεση της μητρικής Intrum Σουηδίας.
Μια συμφωνία που υπερβαίνει σημαντικά και καθοριστικά τα προβλεπόμενα, για τις
περιπτώσεις αυτές, δικαιώματα και διασφαλίσεις των εργαζόμενων, αποτελώντας πρότυπο για
ανάλογες περιπτώσεις στον κλάδο.
Με το διαμορφωμένο, από την προηγούμενη Κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ) – σε συνεργασία με
τους εργοδότες και ερήμην της ΟΤΟΕ – θεσμικό πλαίσιο (ν.4354/2015, ν.4601/2019) «στρώθηκε
το χαλί» να διευκολυνθούν τέτοιες επιχειρηματικές κινήσεις.
Με βάση τον νόμο, η μεταβίβαση των εργαζομένων στη νέα εταιρεία, που δεν είναι
εισπρακτική του ν. 3758/2009, αλλά θεσμοθετημένη οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα
διεπόταν αποκλειστικά από το Π.∆. 178/2002, με συνέπεια:
•
•
•

όλοι οι εργαζόμενοι της μονάδας RBU της Τράπεζας Πειραιώς να περάσουν
υποχρεωτικά στη νέα εταιρεία, χωρίς καμιά δυνατότητα επιλογής.
η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους να ισχύει, στην καλύτερη περίπτωση, μέχρι το
τέλος του 2021 (ημερομηνία λήξης της ισχύουσας Κλαδικής Σύμβασης).
να χάσουν την τραπεζοϋπαλληλική ιδιότητα και να αποξενωθούν από τον κλάδο και
τις συλλογικές του συμβάσεις.

Με τη συμφωνία διασφαλίζεται η απασχόληση και η πλήρης εφαρμογή των εργασιακών
και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων από τη νέα εταιρεία, με δέσμευση και της ίδιας της μητρικής
Intrum, η οποία θα αποτυπωθεί στη νέα ατομική σύμβαση εργασίας.
Με τη συμφωνία, θα ισχύουν οι κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις ΟΤΟΕ-Τραπεζών,
σήμερα και στο μέλλον, για τους εργαζόμενους που θα περάσουν στην Intrum Hellas.
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Με τη συμφωνία διασφαλίζεται το δικαίωμα της κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψης
στην Τράπεζα, εάν λυθεί η σύμβαση εργασίας, όσων εργαζόμενων θα επιλέξουν να πάνε στην
Intrum.
Η συμφωνία ΟΤΟΕ-ΣΕΤΠ-Τράπεζας Πειραιώς-Intrum ήλθε για να απαντήσει σε αυτά τα
ζητήματα και στη δικαιολογημένη αγωνία των εργαζόμενων του RBU.
Ήταν η θετική κατάληξη των κινητοποιήσεων των εργαζόμενων της Τράπεζας και του
κλάδου, αλλά και μιας δύσκολης και επίμονης διαπραγμάτευσης από την ΟΤΟΕ και τον ΣΕΤΠ.
Η συμφωνία αυτή συνάφθηκε ώστε όλοι οι εργαζόμενοι του RBU να είναι σε θέση να
σταθμίσουν απερίσπαστοι τα πραγματικά δεδομένα και να αποφασίσουν με πλήρη γνώση
και υπευθυνότητα για το μέλλον και την προοπτική τους.
Συνάφθηκε με στόχο οι εργαζόμενοι, που θα επιλέξουν να εργαστούν στη νέα
εταιρεία, να έχουν, σήμερα και στο μέλλον, τα ίδια δικαιώματα και την ίδια
συνδικαλιστική κάλυψη από τον κλάδο, όπως και οι υπόλοιποι τραπεζοϋπάλληλοι.
Όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν να μην πάνε, καλύπτονται ούτως ή άλλως από τα ισχύοντα
για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα, με βάση τον Οργανισμό Προσωπικού, τις επιχειρησιακές
και την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ∆εν χρειαζόταν κάποια ειδική συμφωνία
διασφάλισης των δικαιωμάτων τους, πέραν της εναλλακτικής αξιοποίησής τους από την
Τράπεζα, αφού το μέχρι σήμερα αντικείμενο εργασίας τους καταργείται.
Οι εργαζόμενοι στο RBU της Τράπεζας Πειραιώς δικαιούνται να γνωρίζουν πλήρως και
τεκμηριωμένα τα δεδομένα και τις προοπτικές της κάθε επιλογής τους.
Χωρίς στρεβλώσεις, παραπληροφόρηση και πιέσεις, που όχι μόνο δεν απαντούν στις
αγωνίες των εργαζόμενων στο RBU, αλλά συχνότατα υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες,
υπονομεύοντας τη συμφωνία και τις τύχες αυτών των εργαζόμενων.
Τέτοιες ενέργειες και πρακτικές είναι στο σύνολό τους καταδικαστέες, από όπου
και αν προέρχονται!

Καλούμε τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας, που έχει την κύρια ευθύνη:
•

να τηρήσει απαρέγκλιτα τη συμφωνία.

•

να δώσει στους εργαζόμενους όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για να πάρουν με ασφάλεια, ψυχραιμία και υπευθυνότητα τις
αποφάσεις τους.

Καλούμε όσους στηρίζουν επιλεκτικά τη συμφωνία, διαστρεβλώνοντας ανεύθυνα την
ουσία, το σκοπό και το κύρος της:
•

να πάψουν να προτάσσουν, σε τόσο κρίσιμες για τους εργαζόμενους στιγμές, το
προσωπικό και παραταξιακό τους συμφέρον, σε βάρος των συμφερόντων των
εργαζόμενων στο RBU, στην Τράπεζα και στον κλάδο.

•

να σταματήσουν την ανυπόστατη φημολογία και παραπληροφόρηση για το κύρος,
τους όρους και τη σημασία της.
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Καλούμε, τέλος, όλους τους εργαζόμενους
•

να ενημερωθούν υπεύθυνα.

•

να πάρουν τις αποφάσεις τους με αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και ψυχραιμία.

•

να διαφυλάξουν και οι ίδιοι μια συμφωνία που όχι μόνο διασφαλίζει, σήμερα και
στο μέλλον, όσους επιλέξουν την Intrum Hellas, αλλά ανοίγει δρόμους απέναντι
στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει ο κλάδος και με
αφορμή τη μετάβασή του στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στην κρίσιμη ώρα των αποφάσεων η ΟΤΟΕ είναι παρούσα.
Παρακολουθεί και επαγρυπνεί, χωρίς τυμπανοκρουσίες και κραυγές, αλλά με
συνεχείς παρεμβάσεις, για την τήρηση της συμφωνίας.
Στην κρίσιμη ώρα των αποφάσεων η ΟΤΟΕ στηρίζει τους εργαζόμενους.
Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και θα την τηρήσουμε!
∆εν θα επιτρέψουμε σε κανένα να υποσκάψει μια τόσο σημαντική συμφωνία.
Θα έχει όλο τον κλάδο απέναντί του!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

