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Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ. : 24-24 

Προς : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Κοιν. : Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου 

 

Κυρίες - οι, 

Tην 5.11.2020 ο Σύλλογός μας υπέβαλε προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων την υπ’ αρ. πρωτ. 45784/2476/5.11.2020 αίτησή μας. Με αυτήν καταγγείλαμε τις μη 

νόμιμες και πάντως καταχρηστικές μεθοδεύσεις της Τράπεζας Alpha Bank όσον αφορά τη 

μεταβίβαση 800 περίπου εργαζομένων της που εξυπηρετούν τα «κόκκινα δάνεια» στην εταιρεία 

Cepal και ζητήσαμε τη σύγκληση τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 3Α του ν. 3996/2011, όπως ισχύει, και 13 ν. 1867/1990 προκειμένου να εξευρεθεί 

λύση για τη στήριξη και προστασία των δικαιωμάτων των εναπομεινάντων 16 συναδέλφων μας, 

που απειλούνται με άμεση από 1.12.2020 υποχρεωτική μεταβίβαση στην ως άνω εταιρεία 

προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους στην Τράπεζα, άλλως να διασφαλισθούν 

τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα εν μέσω της πανδημίας και της οξύτατης 

οικονομικής κρίσης που αυτή συνεπάγεται.  

Η καταγγελία μας αυτή αναδημοσιεύθηκε στον ηλεκτρονικό τύπο 

(http://www.topontiki.gr/article/416622/kataggelia-gia-adiafaneis-kai-katahristikes-methodeyseis-

tis-alpha-bank-sto-plaisio και https://www.avgi.gr/oikonomia/372305_adiafaneis-kai-

katahristikes-methodeyseis-se-baros-800-ergazomenon). Αποτέλεσε επίσης αντικείμενο της 

από 16/11/2020 επερώτησης στη Βουλή της βουλευτή του ΜέΡΑ 25 κ. Μαρίας Απατζίδη προς 

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, με την οποία του 

ζητείτο ν’ ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο και να διευκρινίσει τις ενέργειες στις οποίες θα 

προβεί για την προστασία των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.  

Χρειάστηκε να περάσουν 20 ολόκληρες ημέρες (!), προκειμένου μετά από συνεχείς οχλήσεις 

του Συλλόγου μας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ορίσει την 

Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 12:00 ως ημερομηνία διαδικτυακής διεξαγωγής της τριμερούς 

αυτής συμφιλιωτικής διάσκεψης.  
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Με έκπληξη σήμερα 26/11/2020 ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εργασίας ότι η 

προγραμματισμένη ως άνω τριμερής συμφιλιωτική διάσκεψη αναβάλλεται για «έκτακτους 

υπηρεσιακούς λόγους» χωρίς να προσδιορίζεται νέα ημερομηνία αυτής!.  

Καταγγέλλουμε την πρωτόγνωρη για τα συνδικαλιστικά χρονικά ολιγωρία αυτή του 

Υπουργείου Εργασίας, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις 

επικρατούσες υγειονομικές περιστάσεις και σίγουρα δεν είναι τυχαία. Επισημαίνουμε ότι ακόμη 

και σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, και ιδίως σ’ αυτές, το Υπουργείο Εργασίας οφείλει 

να εφαρμόζει το νόμο και να λειτουργεί (έστω διαδικτυακά) για όλες τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως πολιτικών και οικονομικών 

σκοπιμοτήτων.  

Επειδή μετά την 1/12/2020, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η ακούσια μεταβίβαση των 

εναπομεινάντων συναδέλφων μας, οποιαδήποτε συμφιλιωτική παρέμβαση θα είναι άνευ 

αντικειμένου, καλούμε για ύστατη φορά το Υπουργείο ν’ ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο 

και να ορίσει νέα ημερομηνία διαδικτυακής διεξαγωγής της τριμερούς αυτής συμφιλιωτικής 

διάσκεψης την Δευτέρα 30/11/2020 και να διεξαγάγει αυτήν με αμεροληψία και χωρίς 

σκοπιμότητες.  

Διαφορετικά εμείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας σε άλλα fora, το Υπουργείο όμως και η 

Κυβέρνηση θα φέρουν την πολιτική ευθύνη της απαξίωσης των εργασιακών νόμων και θεσμών.  

Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας,  

 

Για το Σύλλογο Εργαζομένων στην AlphaBank προερχομένων εκ της Ιονικής 

      Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Γεώργιος Ανδριώτης    Κωνσταντίνος Στεφανής 

 

 

Για το Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων στην Ιονική Τράπεζα «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

    Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Σαράντος Φιλιππόπουλος   Νικόλαος Αλεξόπουλος 

 

 


