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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, μέσα και έξω από το
κεντρικό κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς και τις πρωτοβουλίες της ΟΤΟΕ, χθες το
απόγευμα η ΟΤΟΕ συναντήθηκε με την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για το
γνωστό θέμα της απομάκρυνσης 120 συναδέλφων (φυλάκων & καθαριστριών), με
τη μέθοδο της μεταφοράς τους σε εταιρείες τρίτων, γεγονός που συνιστά
συγκαλυμμένες απολύσεις εργαζομένων όπως δηλώθηκε από την πρώτη στιγμή.
Στη συνάντηση αυτή η ΟΤΟΕ απαίτησε από την Διοίκηση της Τράπεζας την ανάκληση της
απόφασής της.
Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς άκουσε με προσοχή την ΟΤΟΕ, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί
να θιγούν τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και δήλωσε, ότι θα
συμμετάσχει σε μια διαδικασία διαβούλευσης με την ΟΤΟΕ και τους Συλλόγους για την
εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύτηκε, ότι τη θέση αυτή θα επαναλάβει
και στην τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Πράγματι, στην έναρξη της τριμερούς συνάντησης στο Υπουργείο Εργασίας, η πλευρά της
Τράπεζας δήλωσε ότι, θα «παγώσει» τη διαδικασία μεταφοράς των οργανικών μονάδων
ασφάλειας και καθαριότητας, ώστε να ξεκινήσει διαδικασία διαβούλευσης και να ολοκληρωθεί
στις 20/1/2018 ή και αργότερα, αναλόγως της εξέλιξης της διαβούλευσης.
Η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι των εργαζομένων, χαρακτήρισαν ως ένα πρώτο θετικό βήμα την
μετατόπιση της Τράπεζας από τη θέση της πρόκλησης στη θέση της διαλλακτικής συμπεριφοράς,
χαρακτήρισε ως θετική την εξέλιξη αυτή και δήλωσε ότι, στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, περιμένουν
από την Τράπεζα να προσκομίσει προτάσεις που θα οδηγούν σε κοινά αποδεκτή λύση στο πρόβλημα
και σε κάθε περίπτωση θα αποκλείουν απολύσεις εργαζομένων.
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Η ΟΤΟΕ θα μείνει προσηλωμένη στην κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε και συνεχίζεται με
τους Συλλόγους στην Τράπεζα Πειραιώς, θα διατηρήσει τα αγωνιστικά της χαρακτηριστικά σε
ετοιμότητα και εγρήγορση και θα προετοιμασθεί να αντιμετωπίσει με επιχειρήματα και
αποφασιστική διάθεση την Τράπεζα στην επικείμενη διαβούλευση και σε κάθε φάση της
διαβούλευσης θα κρατούν ενήμερους τους εργαζόμενους.
Αυτή είναι η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ, που συνεδρίασε
αμέσως μετά την τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Η ΟΤΟΕ με υπευθυνότητα ΜΑΖΙ με τους Συλλόγους στην Τράπεζα Πειραιώς, θα
βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα έχοντας επίγνωση ότι, ένα πρώτο βήμα
δεν σηματοδοτεί το τελικό θετικό αποτέλεσμα για το οποίο πρέπει να
προετοιμαστούμε κατάλληλα και να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Ταυτόχρονα, καλούμε τη Κυβέρνηση να παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή και
να περιφρουρήσει πολιτικά και νομοθετικά την απασχόληση και τα δικαιώματα των
εργαζομένων από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις Τράπεζες και που
οδηγούν στην εξωτερίκευση τραπεζικών εργασιών .
Με όπλο μας την Ενότητα και την υγιή ειλικρινή διάθεση στο επίπεδο των
θέσεων, των λόγων και των πράξεων, είμαστε αισιόδοξοι αλλά δεν εφησυχάζουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ
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