Αθήνα, 19 ∆εκεμβρίου 2019

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΡΟΜΟΥΣ
Δρομολογείται λύση στην Τράπεζα Πειραιώς για τη
διασφάλιση της εργασίας όλων των συναδέλφων,
με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας
και συμμετοχή της ΟΤΟΕ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι Τραπεζοϋπάλληλοι με τη συμμετοχή τους στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις στήριξαν τους
απολυμένους συναδέλφους μας στη Τράπεζα Πειραιώς και ταυτόχρονα διατράνωσαν την απόφασή
τους να μην επιτρέψουν να περάσουν σχεδιασμοί για περαιτέρω απολύσεις στον κλάδο.
Την ίδια ημέρα στις 14.00 έγινε στο Υπουργείο Εργασίας η νέα (3η) Τριμερής
συνάντηση υπό την Προεδρία της Γεν. Γραμματέως κας Άννας Στρατινάκη και με τη συμμετοχή
εκπροσώπων της Τράπεζας, της ΟΤΟΕ, των Συλλόγων στην Τράπεζα Πειραιώς και απολυμένων
συναδέλφων. Από την πλευρά της ΓΣΕΕ συμμετείχε και παρενέβη ο συν. Γ. Παναγόπουλος,
Πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ επανέλαβαν τη θέση τους, ότι επιθυμούν να
συζητήσουν για λύσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση οφείλουν να καλύψουν όλους τους
εργαζόμενους που δεν επέλεξαν να πάνε στην Intrum, συμπεριλαμβανομένων των 24 απολυμένων.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Τράπεζας επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους για
την περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης των εργαζόμενων που δεν επέλεξαν να πάνε στην
Intrum και για τη μη ανάκληση των 24 απολύσεων.
Μετά από διεξοδική συζήτηση, η Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου, δήλωσε ότι κύριος
στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζόμενων, που
εμπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία και φαίνεται ότι ορισμένοι – αν είχαν την κατάλληλη
πληροφόρηση – θα είχαν ενδεχομένως κάνει άλλες επιλογές που να τη διασφαλίζουν. Γι’
αυτό αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να γίνει συζήτηση με τον κάθε έναν από τους
εργαζόμενους αυτούς στο Υπουργείο από την ίδια, παρουσία και εκπροσώπων της ΟΤΟΕ.
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Συγκεκριμένα, η Γεν. Γραμματέας θα δει κατά προτεραιότητα, και μάλιστα από αύριο 20/12
τους 24 απολυμένους, οι οποίοι θα ερωτηθούν ξανά για τις επιλογές και τις δυνατότητες αξιοποίησής
τους. Στη συνάντηση με αυτούς θα παρευρίσκεται ο εκπρόσωπος της ΟΤΟΕ, συν. Σωτήρης
Σαξώνης, Αντιπρόεδρος και η Νομική Σύμβουλος της ΟΤΟΕ, Γεωργία Φιλιπποπούλου.
Στη συνέχεια η Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου θα δει έναν προς έναν και τους υπόλοιπους
εργαζόμενους, που μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλέξει να πάνε στην Intrum, παρουσία του
εκπροσώπου της ΟΤΟΕ, της Νομ. Συμβούλου της ΟΤΟΕ και εκπροσώπου της Τράπεζας.
Στους εργαζόμενους αυτούς η κα Στρατινάκη θα παρουσιάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές,
για να δηλώσουν τη βούλησή τους. Στόχος της διαδικασίας είναι να υπάρξει ξεκάθαρη πλέον εικόνα
της βούλησης όλων αυτών των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένων των απολυμένων και με στόχο
σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η εργασία.
Η διαδικασία αυτή ξεκινά από αύριο Παρασκευή 20/12.
Η ΟΤΟΕ αποδέχτηκε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης λύσεων που να διασφαλίζουν την
εργασία. Ας σημειωθεί, ότι η διαδικασία αυτή είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του θεσμού της
συμφιλίωσης, που συνήθως καταλήγει σε απλές συστάσεις προς τα μέρη.
Η ΟΤΟΕ ζήτησε επιπλέον από τους εκπροσώπους της Τράπεζας, μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία αυτή στο Υπουργείο, να μη προβεί η Τράπεζα σε καμία κίνηση που να παρακωλύσει το
σκοπό της. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπρόσωποι της Τράπεζας συμφώνησαν στην πρόταση της ΟΤΟΕ
να δοθεί παράταση της προθεσμίας για τις απαντήσεις που είχαν ζητήσει από τους εργαζόμενους
μέχρι τις 3/1/2020.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η προσπάθεια για τη διασφάλιση της εργασίας, όλων των συναδέλφων μας και πρώτα απ’
όλα των απολυμένων, ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ.
Είναι μια σύνθετη διαδικασία, για την οποία ανέλαβε πρωτοβουλία το Υπουργείο και στην
οποία η ΟΤΟΕ θα είναι συνεχώς παρούσα, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συναδέλφων με
τον καλύτερο τρόπο.
Στόχος όλων μας είναι ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ξεκάθαρες συζητήσεις και με εξάντληση κάθε
δυνατής προσπάθειας να διασφαλίσουμε την απασχόληση και να άρουμε το κλίμα
ανασφάλειας, που έχει δημιουργηθεί στους συναδέλφους μας.
Η προσπάθειά μας δεν τελειώνει εδώ. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΟΥΜΕ όσους θα ήθελαν να
ανοίξουν τον «ασκό του Αιόλου» των απολύσεων συνολικότερα στον κλάδο, ότι τόσο το
Συνδικαλιστικό Κίνημα του κλάδου, όσο και η Πολιτεία, διαθέτουν θεσμούς και εργαλεία, για
να αποτρέψουν αποφασιστικά οποιουσδήποτε τέτοιους ακραίους σχεδιασμούς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

