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ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ  
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Συμφωνία – σταθμός, για την απασχόληση και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον 

τραπεζικό κλάδο επετεύχθη ανάμεσα στην ΟΤΟΕ και τον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο 
Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς με τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, μετά από 
σκληρές και επίπονες διαπραγματεύσεις πολλών ημερών, που ολοκληρώθηκαν μόλις 
σήμερα. 

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη συμφωνία, που θέτει ως αφετηρία την εθελοντική 
συμμετοχή των εργαζομένων σε μία επιχειρηματική επιλογή (μεταβίβαση της 
διαχείρισης των κόκκινων δανείων σε νέα εταιρεία) και στη συνέχεια διασφαλίζει 
απόλυτα τα δικαιώματα ΟΛΩΝ των εργαζομένων, σήμερα και στο μέλλον (όπως θα 
ισχύουν στις εκάστοτε κλαδικές ΣΣΕ). 

Κορυφαία σημασία στην παραπάνω συμφωνία έχει η προστασία της 
απασχόλησης των εργαζομένων, που θα μεταφερθούν εθελοντικά στη νέα εταιρεία, 
δεδομένου ότι η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναπρόσληψής τους 
στην τράπεζα Πειραιώς κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών της, εάν και 
εφόσον μείνουν χωρίς εργασία στο μέλλον σε περίπτωση λύσης ή λήξης της 
συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum. 

Η ΟΤΟΕ για μια ακόμα φορά στην πολύχρονη ιστορική της διαδρομή, παίρνει πάνω της 
ακόμα ένα κρίσιμο θέμα του κλάδου που αφορά στους εργαζόμενους ενός συγκεκριμένου 
χώρου το οποίο σχετίζεται με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που μεταφέρονται σε άλλη 
εταιρεία.  

Παρεμβαίνει έγκαιρα και θετικά στις εξελίξεις, που διαμορφώνουν μια νέα 
πραγματικότητα στο χώρο των τραπεζών και επιτυγχάνει τον κεντρικό της στόχο, που είναι η 
προστασία της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων και μάλιστα σε 

μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, γενικευμένου φόβου και ανασφάλειας. 

Έτσι, η συμφωνία που επιτυγχάνεται από κοινού με τον αντιπροσωπευτικό 
Σύλλογο των εργαζομένων και τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, είναι «το 
διαβατήριο» της ασφαλούς εθελοντικής μετάβασης των εργαζομένων με απόλυτη 
προστασία των δικαιωμάτων τους – σήμερα αλλά και στο μέλλον – και με διατήρηση 
της τραπεζοϋπαλληλικής τους ιδιότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο ότι οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία 
δεν θα χάσουν κανένα από τα δικαιώματα που είχαν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα.  
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Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι οι συνάδελφοι που θα 
επιλέξουν να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, θα 
εξακολουθήσουν να έχουν την ιδιότητα του τραπεζοϋπαλλήλου και δεν θα γίνουν ποτέ «ξένο 
σώμα» για τον κλάδο μας. 

Επιπλέον, οι προσπάθειες της ΟΤΟΕ θα επικεντρωθούν ώστε οι συνάδελφοι αυτοί να 
μετέχουν οργανικά και λειτουργικά στο συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων και 
αυτό θα επιδιώξουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό με όλες μας τις δυνάμεις, στο πλαίσιο 
των αναγκαίων διαδικασιών που θα δρομολογήσουμε. 

Όσοι, επιλέξουν να παραμείνουν στην τράπεζα, θα αξιοποιηθούν σε άλλες 
θέσεις εργασίας για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο όσων ορίζονται στον 
Οργανισμό Προσωπικού. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Μετά από αυτήν τη θετική εξέλιξη, γίνεται φανερό για μια ακόμα φορά, ότι ο ρόλος της 
ΟΤΟΕ είναι καθοριστικός και αναντικατάστατος στα κορυφαία θέματα του κλάδου, που 
αφορούν στα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Όσοι αμφισβήτησαν την αποφασιστική παρέμβαση της ΟΤΟΕ και προσπάθησαν 
είτε σε συνδικαλιστικό – παραταξιακό, είτε σε προσωπικό επίπεδο να λοιδορήσουν 
και να υπονομεύσουν την παρέμβασή της, προβλέποντας ως άλλες Κασσάνδρες 
καταστροφές και αδιέξοδα, πήραν την απάντηση που τους άξιζε. 

Την ίδια απάντηση θα πάρουν από τους εργαζόμενους και όσοι θελήσουν να 
εμφανισθούν εκ των υστέρων ως τιμητές και ανάδοχοι αυτής της επιτυχίας (που έτσι 
και αλλιώς δεν τους ανήκει) για να δικαιώσουν την υποτιθέμενη αγωνιστικότητά τους. 

Το κύρος και η διαπραγματευτική δύναμη της ΟΤΟΕ και η αποφασιστική της 
στάση με τη δύναμη της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, οδήγησε σε αυτήν την 
πρωτόγνωρη συνδικαλιστική επιτυχία, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. 

Η συμφωνία αυτή, ως σημαντική συνδικαλιστική επιτυχία του κλάδου δημιουργεί νέες 
ουσιαστικές δυνατότητες αποτελεσματικής παρέμβασης και δράσης και, ταυτόχρονα, αποτελεί 
ένα πιλοτικό θετικό προηγούμενο, που νομίζουμε ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους 
εργαζόμενους στις Τράπεζες αλλά και τους Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ.  

Σε κάθε περίπτωση και με αφορμή αυτή τη συμφωνία επισημαίνουμε ότι η υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων μας είναι μια διαρκής προσπάθεια, στην οποία ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ πρέπει να 
είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. 

Παρουσιάζουμε τη συμφωνία αυτή, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, γιατί αποτελεί ένα 
σημαντικό συνδικαλιστικό γεγονός, τόσο σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενό της, όσο και 
στις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται για ανάλογες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις 
στο μέλλον, που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ             ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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