Αθήνα, 6 ∆εκεμβρίου 2019

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ωρη ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2019
και στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΙΣΧΥΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ:
ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με τη μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 5/12/2019 στην
Τράπεζα Πειραιώς, οι συνάδελφοι έδωσαν ηχηρή, ενωτική και αποφασιστική απάντηση στις
προκλητικές μεθοδεύσεις και στα «τετελεσμένα» που επιχειρεί να δημιουργήσει η ∆ιοίκηση,
απολύοντας 24 εργαζόμενους του πρώην RBU. Στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας η
συμμετοχή στην απεργία ξεπέρασε το 80%, φθάνοντας σε ορισμένες το 100%. Παρά τον
απεργοσπαστικό μηχανισμό που επιστράτευσε η Τράπεζα, μεταφέροντας προσωπικό από άλλα
καταστήματα και υπηρεσίες, στην Αττική απήργησαν τα περισσότερα καταστήματα καθώς και
μεγάλες κεντρικές μονάδες.
Μαζική ήταν και η συγκέντρωση των εργαζομένων της Τράπεζας έξω από το Υπουργείο
Εργασίας, όπου έγινε η πρώτη συνάντηση της Τριμερούς Συμφιλιωτικής διαδικασίας μεταξύ
αφ’ ενός της ΟΤΟΕ και των Συλλόγων στην Τράπεζα Πειραιώς, αφετέρου των εκπροσώπων της
∆ιοίκησης της Τράπεζας. Στη συνάντηση προήδρευσε από την πλευρά του Υπουργείου η Γενική
Γραμματέας κα Άννα Στρατινάκη.
Στη συνάντηση ήταν παρών και παρενέβη υπερ των θέσεων των εργαζομένων και ο Πρόεδρος
της ΓΣΕΕ σ. Γιάννης Παναγόπουλος. Συμμετείχαν επίσης και μίλησαν συνάδελφοι απολυμένοι από
την Τράπεζα Πειραιώς.
Κατά την πολύωρη συμφιλιωτική διαδικασία εκτέθηκαν διεξοδικά οι απόψεις και των δύο
πλευρών.
Από την πλευρά της ΟΤΟΕ :
•

Αναλύθηκε με επιχειρήματα η θέση της Ομοσπονδίας, ότι οι απολύσεις των 24 εργαζομένων
στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν εξαρχής μεθοδευμένες, πρωτοφανείς και απαράδεκτες για
μια Τράπεζα που δηλώνει κερδοφόρα, αξιόπιστη και ανταγωνιστική και τονίστηκε ότι με τη
μέχρι σήμερα πρακτική της η Τράπεζα παραβιάζει και το γράμμα και το πνεύμα της
συμφωνίας Τράπεζας Πειραιώς – ΟΤΟΕ – Αντιπροσωπευτικού Συλλόγου Εργαζομένων
Πειραιώς (ΣΕΤΠ).

•

Ζητήθηκε από την Τράπεζα να ανακαλέσει άμεσα τις απολύσεις και να προσέλθει στο
τραπέζι του διαλόγου με την ΟΤΟΕ, με στόχο να εξευρεθούν ουσιαστικές και βιώσιμες
λύσεις στο πνεύμα της μεταξύ τους συμφωνίας.

2
Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας όχι μόνο προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις πρωτοφανείς
μεθοδεύσεις της, αλλά δήλωσαν και ότι η Τράπεζα εμμένει στη μη ανάκληση των απολύσεων,
λέγοντας χαρακτηριστικά «η πράξη (απολύσεις) έχει ήδη τελεσθεί», επιβεβαιώνοντας έτσι την
αδιαλλαξία και την ανάλγητη στάση της απέναντι στους εργαζόμενους.
Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, η Γενική Γραμματέας κα Άννα Στρατινάκη:
•

Χαρακτήρισε τη συμφωνία ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ – ΣΕΤΠ ιδιαίτερα σημαντική και
πρωτοποριακή, αποτελεί δε οδηγό και για τις άλλες Τράπεζες.

•

Κάλεσε την Τράπεζα να ξαναβάλει στο τραπέζι όλες τις διαθέσιμες επιλογές και για τους
145 εργαζόμενους που δεν επέλεξαν να πάνε στην Intrum και που δεν έχουν μέχρι σήμερα
αξιοποιηθεί από την Τράπεζα, συμπεριλαμβάνοντας, στον αριθμό αυτό, και τους 24
απολυμένους συναδέλφους.

•

Εξειδίκευσε, ως διαθέσιμες επιλογές :
o τη δυνατότητα τοποθέτησης στον Όμιλο ανά την επικράτεια,
o την επανεξέταση αν τυχόν υπάρχουν εργαζόμενοι που επιθυμούν εθελοντικά να πάνε
μετά από αξιολόγηση στην Intrum,
o το πακέτο της εθελουσίας εξόδου.

•

Όρισε νέα Τριμερή συνάντηση Συμφιλίωσης για την Τετάρτη 11/12 και ώρα 14.00 στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να υπάρξει χρόνος να βρεθούν
κατάλληλες λύσεις και για τους 145 εργαζόμενους.

•

∆ήλωσε, ότι σε κάθε περίπτωση προέχει η διασφάλιση της εργασίας των εργαζομένων
αυτών στο σύνολό τους.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ακόμα και στις χειρότερες μέρες της κρίσης, με αναδιαρθρώσεις που ανέτρεψαν το τοπίο
του κλάδου, οι εργαζόμενοι και το σ.κ. κατάφεραν να αποτρέψουν τις απολύσεις, που ήταν
ανέκαθεν κόκκινη γραμμή και αιτία πολέμου για τον κλάδο μας.
Και όχι τυχαία...∆εν επιτρέπουμε σε κανένα να παίζει σε επιχειρηματικές «ζαριές» και
business plans με τη δουλειά, την οικογένεια και τις ζωές μας!
Είναι, λοιπόν, δυνατό να ανεχθούμε απολύσεις σήμερα, που η Οικονομία ανακάμπτει και
οι Τράπεζες διαβεβαιώνουν για την ισχυροποίηση και την επιστροφή τους στην κερδοφορία;
Είναι δυνατό να επιτρέψουμε, εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά και η Κυβέρνηση, τα Κόμματα
και οι πολίτες της χώρας μας στις Τράπεζες να αποφασίζουν ανεξέλεγκτα σε βάρος μας, σε
βάρος της κοινωνίας που τις στήριξε από το υστέρημά της όλα τα προηγούμενα δύσκολα
χρόνια;
«Επιστροφή στην κανονικότητα» σημαίνει να αφήσουμε τις Τράπεζες ασύδοτες να
φορτώσουν τη χώρα με απολυμένους, προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη και τις παχυλές
αμοιβές ανώτατων στελεχών και συμβούλων;
Όχι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι!
«Επιστροφή στην κανονικότητα» σημαίνει οι Τράπεζες να σταματήσουν τις αδιέξοδες
λογικές συρρίκνωσης και αποκλεισμού της «μη προνομιούχας» πελατείας.
«Επιστροφή στην κανονικότητα» σημαίνει ότι οι Τράπεζες αντί να περικόπτουν συνεχώς
κόστη, να διευρύνουν τα έσοδα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν ως οφείλουν την
ανάπτυξη της Οικονομίας.
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«Επιστροφή στην κανονικότητα» σημαίνει οι Τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους με
πλήρη διαφάνεια απέναντι στην κοινωνία, στους πελάτες και στους εργαζόμενους, που τις
στήριξαν στις δύσκολες στιγμές τους.
Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτά τα δεδομένα, οι απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς μας
αφορούν όλους!
Όσες, τυχόν, Τράπεζες σχεδιάζουν να τη μιμηθούν, ας ξέρουν ότι θα έχουν απέναντι
σύσσωμους τους εργαζόμενους του κλάδου!
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ΟΤΟΕ, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας της το βράδυ της Πέμπτης 5/12/2019, αποφάσισε να κλιμακώσει τον αγώνα για
την ανάκληση των απολύσεων στην Τράπεζα Πειραιώς:
-

Με την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Παντραπεζικής Απεργίας για την
Τετάρτη 11/12/2019 .

-

Με συγκέντρωση στην Αθήνα την ίδια μέρα στις 13.00 στην οδό Σταδίου, έξω από
το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα γίνει η δεύτερη Τριμερής Συνάντηση
Συμφιλίωσης με τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Για την καλύτερη προετοιμασία της απεργίας και των παραπέρα παρεμβάσεων της
ΟΤΟΕ, αποφασίστηκε :
9 Να ενημερωθούν έγκαιρα και κατάλληλα όλοι οι συνάδελφοι σε όλες τις Τράπεζες.
9 Για το σκοπό αυτό, να ξεκινήσουν από την Παρασκευή περιοδείες σε όλους τους
εργασιακούς χώρους, με ταυτόχρονη αξιοποίηση και όλων των επικοινωνιακών μέσων
της ΟΤΟΕ (web tv κ.λ.π.)
9 Να συντονιστούν τα νομικά επιτελεία όλων των Συλλόγων της Τράπεζας Πειραιώς και
της ΟΤΟΕ, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα λήψης όλων των κατάλληλων νομικών μέτρων,
σε περίπτωση που χρειαστεί.
Απαιτούμε από την Τράπεζα Πειραιώς την άμεση ανάκληση των απολύσεων και τη
συμμόρφωσή της με τη συμφωνία μας.

Οι απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς
είναι υπόθεση ολόκληρου του κλάδου!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11/12/2019
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στέλνουμε ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα:
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

