Προς όλους τους συναδέλφους της Μονάδας Διαχείρισης Καθυστερήσεων, της Υπηρεσίας
Ανάκτησης Χρεών, της Μονάδας Διαχείρισης Ακινήτων και της Υπηρεσίας
Παρακολούθησης/Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Χρεών

Συνεχίζονται οι εξόφθαλμες παραβιάσεις των υφιστάμενων συμφωνιών
Η εργοδοτική πλευρά δεν επιθυμεί τη λύση του προβλήματος
48ωρη κυλιόμενη απεργία από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στο διάστημα που μεσολάβησε, από τις 30/6/2017 που πραγματοποιήθηκε η 24ωρη προειδοποιητική
απεργία μας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, μεταξύ της Οργάνωσής μας και
της Ελληνικής Τράπεζας, με τη συμμετοχή και της Διευθύντριας του Τμήματος Βιομηχανικών Σχέσεων
του Υπουργείου Εργασίας, σε μια ύστατη προσπάθεια να εξευρεθούν οι λύσεις εκείνες, που θα
ικανοποιήσουν τους άμεσα επηρεαζόμενους συναδέλφους και τις θέσεις αρχής της Οργάνωσής μας,
ενώ ταυτόχρονα, θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να προχωρήσει με τους σχεδιασμούς της για διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Παρά τις προσδοκίες μας για ύπαρξη και από πλευράς Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας διάθεσης
για εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι, η εργοδοτική πλευρά δεν
επιθυμεί τη λύση του προβλήματος. Το γεγονός αυτό και η δική μας θέση, πως δεν μπορεί η επίλυση
του σοβαρού αυτού προβλήματος να καθυστερήσει άλλο, περιορίζουν πλέον και χρονικά τις όποιες
προσπάθειες για την επίλυσή του.
Ενδεικτικό της όλης κατάστασης, όσο αφορά το χειρισμό των θεμάτων εκ μέρους της Τράπεζας, είναι
και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, ο Ανώτατος
Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας δήλωσε, πέραν της καλής διάθεσης που επέδειξε για εξεύρεση
λύσης, πως είχαν ήδη ανακοινωθεί / δημοσιοποιηθεί οι προαγωγές που δόθηκαν από τις 30/6/2017 στα
τμήματα που υπηρετείτε, κάτι που όμως, δεν είχε γίνει και ούτε έχει γίνει ακόμα μέχρι και σήμερα. Αυτό
το γεγονός δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και οδηγεί σε λογικούς συνειρμούς, που έχουν σχέση με τις
επιδιώξεις της ίδιας της Τράπεζας ή καλύτερα με τις επιδιώξεις εκείνων που λειτουργούν ως
«σύμβουλοι» του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και οι οποίοι, πιθανότατα, τον οδηγούν με
μαθηματική ακρίβεια σε παγίδες, με μη ανατρέψιμα αποτελέσματα.
Από την άλλη, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σχολιάσουμε το πρόσφατο παράδειγμα του
Συνεργατισμού και της συνεργασίας που αναμένεται να υλοποιήσει με γνωστή Ισπανική Εταιρεία
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπου οι συνάδελφοι θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία
εθελοντικά.
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Δηλαδή, ο νόμος που η Τράπεζα επικαλείται για να πείσει τόσο εσάς όσο και το υπόλοιπο προσωπικό
της Τράπεζας, για τον «αναγκαστικό» τερματισμό της εργοδότησής σας από την Ελληνική Τράπεζα και
τη μεταφορά σας στη νέα εταιρεία δεν ισχύει για το Συνεργατισμό αλλά μόνο για την Ελληνική; Η
απάντηση είναι ξεκάθαρη και την έχουμε επανειλημμένα δώσει προς κάθε κατεύθυνση: Ο νόμος δεν
παρέχει κανένα δικαίωμα στην Τράπεζα για να σας διαφοροποιήσει το εργασιακό καθεστώς και οι
όποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από πλευράς της είναι έκδηλα παράνομες και αν χρειαστεί
θα προσφύγουμε και νομικά για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων σας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, παρά την πίστωση χρόνου που δώσαμε στην Τράπεζα, συνεχίζουν να
υφίστανται οι εξόφθαλμες παραβιάσεις των υφιστάμενων συμφωνιών από πλευράς της Διοίκησης της.
Η Οργάνωσή μας, δεν μπορεί να δώσει άλλη πίστωση χρόνου σε κανένα ούτε και θα δεχθεί να άγεται
και να φέρεται από τους όποιους «συμβουλάτορες» της Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, οι οποίοι
θεωρούν πως βρήκαν την ευκαιρία να εκδηλώσουν το μένος τους κατά του συνδικαλισμού, που για
χρόνια συντηρούν και καλλιεργούν, για να αποδείξουν την «αξία» τους στη νέα Διοίκηση της Τράπεζας.
Με βάση τα πιο πάνω, η Γενική Γραμματεία της Οργάνωσής μας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία και
αποφάσισε όπως, προχωρήσει την ερχόμενη Δευτέρα σε επαναφορά των απεργιακών μέτρων στα
επηρεαζόμενα τμήματα. Για τον λόγο αυτό καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους της Μονάδας
Διαχείρισης Καθυστερήσεων, της Υπηρεσίας Ανάκτησης Χρεών, της Μονάδας Διαχείρισης
Ακινήτων και της Υπηρεσίας Παρακολούθησης/Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Χρεών, όπως από
τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 κατέλθουν σε 48ωρη κυλιόμενη απεργία. Το μέτρο αυτό είναι το
πρώτο που θα τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να αποκλείεται επέκτασή του. Σε μια τέτοια περίπτωση
θα ειδοποιηθείτε ανάλογα.
Λυπούμαστε που είμαστε και πάλι υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην χρήση του ύστατου μέτρου
προστασίας των εργαζομένων αλλά η ευθύνη βαρύνει εκείνους που προκάλεσαν το πρόβλημα και όχι
εμάς που αγωνιζόμαστε να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά μας. Ελπίζουμε,
έστω και την υστάτη, πως κάποιοι θα σκεφτούν με την αρμόζουσα υπευθυνότητα και σοβαρότητα και
θα λειτουργήσουν ανάλογα.
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