
 

      

 
 

 

Αθήνα, 12 ∆εκεμβρίου 2019 

Μεγαλη επιτυχία της 24ωρης παντραπεζικής απεργίας  
H Τράπεζα Πειραιώς επιμένει στις απολύσεις  

Ο αγώνας μας συνεχίζεται  
 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 Με τη μαζική τους συμμετοχή στην 24ωρη Παντραπεζική απεργία της ΟΤΟΕ, καθώς και στη 
συγκέντρωση μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας, οι εργαζόμενοι του κλάδου εδειξαν την ενότητα 
και την αποφασιστικότητά τους να αντιταχθούν στις απολύσεις στην  Τράπεζα Πειραιώς και να 
πιέσουν για την άμεση ανάκλησή τους. Γνωρίζουν άλλωστε καλά ότι αυτός ο αγώνας είναι 
παρακαταθήκη και για το δικό τους μέλλον.  

 Την Τετάρτη 11/12/2019 έγινε και νέα πολύωρη Τριμερής συνάντηση υπό την Προεδρία της Γεν. 
Γραμματέως του Υπουργείου κας Άννας Στρατινάκη. Σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τράπεζας, της 
ΟΤΟΕ, των Συλλόγων στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς  και συνάδελφοι απολυμένοι.  

Από την πλευρά της ΓΣΕΕ συμμετείχε και παρενέβη ο συν. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Γραμματέας 
Οικονομικού. 

 Οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ επανέλαβαν τη  θέση τους ότι συζήτηση δεν γίνεται με απολύσεις στο 
τραπέζι. 

Οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι και δεν αξίζουν τέτοια μεταχείριση, όταν οι ίδιοι και οι συλλογικοί 
φορείς τους στήριξαν με υπευθυνότητα την Τράπεζα στις πιο δύσκολες στιγμές της. 

 Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Τράπεζας Πειραιώς επέμειναν στην αδιάλλακτη και 
προκλητική τους στάση.  

Οχι μόνο αρνήθηκαν να ανακαλέσουν τις απολύσεις των 24 συναδέλφων και να συζητήσουν 
λύσεις για το σύνολο των 145 που δεν επέλεξαν να μεταβούν στην Intrum, αλλά αντιθέτως 
υπονόησαν ότι αυτές θα συνεχιστούν.   

Επιπλέον, πρόσθεσαν  και τους 250 εργαζόμενους που σήμερα απασχολούνται στην Intrum με 
Σύμβαση ∆ανεισμού, αφού δήλωσαν ότι και για αυτούς δεν υπάρχει καμία προοπτική απορρόφησης 
από την Τράπεζα, ενώ η απασχόληση και τα δικαιώματά τους είναι πλήρως διασφαλισμένα στην 
Intrum.  

 Κατά την Τράπεζα, οι διαθέσιμες επιλογές για τους 115 εργαζόμενους (εξαιρώντας τους 24 
απολυμένους), είναι 35 συνολικά θέσεις στην Τράπεζα, η εθελούσια έξοδος, αποκλειστικά για τους 115, η 
θυγατρική -Call Center PDS . 

Μετά από διεξοδική συζήτηση, η Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου δήλωσε ότι : 

• αναζητά συνολική λύση που δεν θα αποκλείει κανέναν, ούτε τους μέχρι σήμερα απολυμένους. 

• κάλεσε τους εκπροσώπους της Τράπεζας να μεταφέρουν στο ∆ιοικητικό της Συμβούλιο αλλά και 
στην Intrum την ανάγκη να ανοίξουν όλες οι επιλογές και να βρεθεί λύση που να καλύπτει όλους 
τους εργαζόμενους. 

• ζήτησε από την Τράπεζα να προχωρήσει άμεσα, μέσω μιας ανοιχτής πλατφόρμας, σε νέα 
χαρτογράφηση της βούλησης και των 145 εργαζομένων που δεν επέλεξαν να πάνε στην Intrum, 
δημοσιοποιώντας σε όλους τις διαθέσιμες επιλογές και τα δεδομένα που συνοδεύουν την κάθε μία,  
ώστε αυτοί να δηλώσουν την επιθυμία τους με πλήρη και ανοιχτή πληροφόρηση.   
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 Απέναντι σε αυτή την πρόταση του Υπουργείου, η ΟΤΟΕ δήλωσε ότι είναι καταρχήν 
θετική στο να ανοίξουν με διαφάνεια όλες οι επιλογές που προβλέπονται από τη Συμφωνία Τράπεζας 
Πειραιώς-ΟΤΟΕ-ΣΕΤΠ και για τους 145 εργαζόμενους.   

Τόνισε, ακόμα, ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων εάν η Τράπεζα Πειραιώς  δεν 
επέμενε στις απαράδεκτες απολύσεις.  Από τη στιγμή που η Τράπεζα δεν τις ανακαλεί οδηγούμαστε  
σε αδιέξοδο, με αποκλειστικά δική της ευθύνη.   

 Κλείνοντας τη συνάντηση η Γεν. Γραμματέας κάλεσε και τις δυο πλευρές να εξαντλήσουν όλα τα 
περιθώρια και όρισε νέα τριμερή συνάντηση για την Πέμπτη 19/12 και ώρα 14.00. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Με την απαράδεκτη εμμονή της σε «τετελεσμένα» και μάλιστα σαφώς υπονοώντας συνέχιση 
των ίδιων πρακτικών, η Τράπεζα Πειραιώς υπονομεύει κάθε προσπάθεια διαλόγου και εξεύρεσης 
λύσης στο πλαίσιο της συμφωνίας της με την ΟΤΟΕ και τον ΣΕΤΠ.   

Οι όποιες καλές προθέσεις του Υπουργείου Εργασίας θα μείνουν προθέσεις, όσο η Τράπεζα 
κωφεύει στις φωνές της λογικής και στο μήνυμα ολόκληρου του κλάδου.  

Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα: το απαραίτητο για τον κλάδο και την οικονομία κλίμα 
ομαλότητας, εμπιστοσύνης και συνεννόησης δεν προκειται να αποκατασταθεί, εάν δεν παρθούν 
πίσω οι απολύσεις.   

Όσο η Τράπεζα  Πειραιώς επιμένει να ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές μας, θα μας έχει όλους 
απέναντι, όπως και κάθε Τράπεζα που θα θελήσει να ακολουθήσει τέτοιες πρακτικές. 
 

Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτά τα δεδομένα, η  Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ συνεδρίασε στις 12/12 
και αποφάσισε : 

1 .  Προκήρυξη  αιφν ιδ ιαστ ικών  κ ινητοποιήσεων  σε  επιλεγμένους  χώρους  της  
Τράπεζας  Πειραιώς ,  σε  καθημερ ινή  βάση .  

2 .  Συνέχ ιση  των  περιοδε ιών  –  ενημερώσεων  των  συναδέλφων   

3 .  Επικο ινωνιακή  ανάδε ι ξη  των  αιτημάτων  μας  με  όλα  τα  μέσα .  

4 .  Συνεδρίαση  την  ∆ευτέρα  16 /12  των  οργάνων  της  Ομοσπονδίας  προκε ιμένου  
να  αποφασίσουμε  την  κλιμάκωση  του  αγώνα ,  με  κορύφωση  την  Πέμπτη  
19 /12 ,  ημέρα  της  νέας  τρ ιμερούς  συνάντησης  στο  Υπουργε ίο  Εργασίας .  
 

Όλο το επόμενο κρίσιμο διάστημα καλούμε ολόκληρο τον κλάδο σε συνεχή επαγρύπνηση. 

Τα σχέδια της εργοδοσίας δεν θα περάσουν. 
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε: 

Ανάκληση των απολύσεων τώρα! 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        

                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                 ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


