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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρώτιστο Μέλημα το Δικαίωμα στην 
Εργασία

Όπως όλα δείχνουν εισερχόμαστε και πάλι σε μια περίοδο αβεβαιότητας εν αναμονή των
αποτελεσμάτων της Γ’ αξιολόγησης του Μνημονίου και των st ress tests των Τραπεζών. Η
περίοδος αυτή, καθώς και όλο το 2018, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα αλλά και για τους
εργαζόμενους στον Τραπεζικό Τομέα.

Οι ανησυχίες μας εντείνονται παρακολουθώντας τη συρρίκνωση των Τραπεζικών εργασιών που
επιφέρουν τη συγχώνευση μεγάλου αριθμού καταστημάτων στο Δίκτυο.

Παράλληλα αυξάνει ο προβληματισμός μας με τους σχεδιασμούς των Διοικούντων για μεταφορά
εργασιών έξω από την τράπεζα σε ιδιώτες (outsourcing).

Απευθυνόμαστε στους Διοικούντες της Τράπεζας και υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν
πληρώσει με το παραπάνω το «μάρμαρο».

Η εργασιακή ειρήνη στο χώρο των Τραπεζών είναι ύψιστης σημασίας και επηρεάζει την
ανάπτυξη και το κλίμα προσέλκυσης επενδύσεων.

Αυτό εξάλλου συνομολογήθηκε και με την υπογραφή της Κλαδικής Σύμβασης.

Οι απειλές και οι αντεργατικές μέθοδοι δημιουργούν φόβο, δυσπιστία και αντί να λύσουν τα
προβλήματα τα επιδεινώνουν.
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Τέτοιες «συμπεριφορές» θα μας βρουν απέναντι δυναμικά και αγωνιστικά.

Στερούνται σοβαρότητας, συμπεριφορές στελεχών που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα
συνταξιοδότησης να δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και καταστροφολογίας αφήνοντας
απειλητικά υπονοούμενα και προτρέποντας συναδέλφους να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα
Οικειοθελής Αποχώρησης». Μήπως πρέπει να το σκεφτούν οι ίδιοι;

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Είμαστε σε εγρήγορση και σε διαρκή ετοιμότητα.

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να
αντιμετωπίσουμε τυχόν άμεσες ή έμμεσες απειλές και «καμουφλαρισμένες» μεθόδους ακόμη
και με δυναμικές πρωτοβουλίες αν χρειαστεί.

Ζητάμε από τη Διοίκηση να αφήσει στην άκρη κάθε σχεδιασμό που απειλεί τις θέσεις
εργασίας καθότι είναι αιτία πολέμου με απρόβλεπτες συνέπειες για την Τράπεζά μας.

Αυτό όμως που θα επηρεάσει καταλυτικά τον εργασιακό μας χώρο στο μέλλον, είναι η
ψηφιοποίηση των Τραπεζικών Εργασιών.

Είναι υποχρέωση της Διοίκησης να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της
Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης των συναδέλφων, με στόχο την προετοιμασία και την παροχή
των απαραιτήτων εφοδίων, ώστε να ανταποκριθούν στις επερχόμενες συνθήκες. Η τράπεζα
έχει στις τάξεις της ικανότατους υπαλλήλους που με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να
ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση.

Όπως σας είχαμε τονίσει η νέα λειτουργική δομή του δικτύου θα εντείνει την εργασία. Στις
καθημερινές μας επαφές με τους συναδέλφους διαπιστώνεται ότι η ένταση έχει ξεπεράσει τα
όρια της υπομονής και έχει δημιουργήσει ένα «τοξικό» περιβάλλον εργασίας.

Δυστυχώς, όσο αυξάνεται η πίεση οδηγεί σε «κακές» πωλήσεις, οι πάντες και τα πάντα κρίνονται
με νούμερα κάτι που στα αυτιά μας θυμίζει παλιές κακές εποχές της Τράπεζας. Εποχές που, όπως
και η Διοίκηση πολλάκις δηλώνει, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Εποχές που τα περασμένα έτη
καταρράκωσαν τη φήμη της και οδήγησαν την Τράπεζα σε αδιέξοδο με την αναγκαία για τη
σωτηρία της, και γνωστή σε όλους μας, συγχώνευση με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την
Proton.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι ,

Κανένας οργανισμός δεν προόδευσε ούτε ευημέρευσε έχοντας στις τάξεις του
δυσαρεστημένους υπαλλήλους.
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Μεταφέρουμε την αγανάκτηση των εργαζομένων προς τη Διοίκηση και καταγγέλλουμε πρακτικές
καθημερινών τηλεφωνημάτων προς τους συναδέλφους, σε αρκετές περιπτώσεις και ανά δέκα
λεπτά για να πουλήσουν, πουλήσουν, πουλήσουν… με βομβαρδισμό από emails ότι η εικόνα του
καταστήματος είναι τραγική γιατί είναι στο 90% του στόχου.

Καταγγέλλουμε τις αναχρονιστικές και πεπερασμένες μεθόδους προσωπικής στοχοθεσίας σε
έναν Τομέα στο Δίκτυο καταστημάτων.

Είναι αδιανόητο στις μέρες μας να επανέρχονται τέτοιες διοικητικές πρακτικές και να
συνοδεύονται με την εντολή, ότι οι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν βάσει αυτών. Αυτό είναι
παράκαμψη του νέου μοντέλου αξιολόγησης που σύμφωνα με την Τράπεζα εστιάζει στον
Υπάλληλο-Άνθρωπο και όχι στα νούμερα. Εξάλλου αποδεδειγμένα αυτές οι πρακτικές οδηγούν
ακριβώς στα αντίθετα αποτελέσματα.

Στις καθημερινές μας επαφές με συναδέλφους γινόμαστε αποδέκτες έντονων παραπόνων
ιδιαίτερα όσων εργάζονται στο δίκτυο. Με συχνότερο φαινόμενο τα αλλεπάλληλα meet ings με
Διευθυντή, με Περιφερειακό, με Τομεάρχη… καθώς και την εξαντλητική παραγωγή Reports σε
καθημερινή βάση.

Η τήρηση του ωραρίου μοιάζει πλέον με ανέκδοτο στην Τράπεζα.

Είναι απαράδεκτο και προσχηματικό από τη μια να «παροτρύνουν» για τήρηση του ωραρίου και
από την άλλη να εμφανίζονται μηνύματα στις οθόνες των συναδέλφων : “Μέχρι τις 16.30 να έχει
ολοκληρωθεί η συμφωνία καταθέσεων ATM s. Τα καταστήματα να έχουν ολοκληρώσει τις
εργασίας τους το αργότερο μέχρι τις 17.30” όταν η λήξη του ωραρίου είναι  15.15 ή 14.45.

Αυτό σημαίνει εντολή κατάφωρης παραβίασης του ωραρίου από την Διοίκηση της τράπεζας.

Φυσικά και δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά το επιχείρημα της Διοίκησης του Δικτύου ότι
παραβιάζονται τα ωράρια, δεν χορηγούνται οι άδειες (Bonus, γονικές) και επικαλύπτονται ρόλοι
λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ως εδώ!!!

Είμαστε αποφασισμένοι να ενεργοποιήσουμε όλο το θεσμικό πλαίσιο με τη δυνατότητα που
μας δίνει ό νόμος για την τήρηση του ωραρίου της ΣΣΕ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Η ευθύνη ανήκει στη Διοίκηση, η οποία θα πρέπει να βρει τις λύσεις και να σεβαστεί τις
συμφωνίες που η ίδια υπέγραψε.

Είναι εντελώς αναχρονιστικό εργαζόμενοι στο ίδιο τραπεζικό αντικείμενο να έχουν διαφορετικό
εργασιακό καθεστώς και διαφορετικά εργασιακά δικαιώματα. Πόσο δε μάλλον να μην έχουν την
κάλυψη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (επιχειρησιακές – κλαδικές). Ήρθε επιτέλους η
ώρα να καταργηθούν οι διαφορετικές «ταχύτητες» υπαλλήλων στην Τράπεζα. Αν η Διοίκηση
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πιστεύει ότι έτσι θα καταργήσει το επάγγελμα του τραπεζοϋπαλλήλου κάνει μέγα λάθος και
σχεδιάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Πάγια θέση μας ήταν και είναι η μετατροπή των συναδέλφων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων σε συμβάσεις τραπεζοϋπαλλήλων με ίδια
δικαιώματα για όλους.

Ταυτόχρονα, με δυσφορία, παρακολουθούμε δήθεν «τεχνοκράτες» που προσπαθούν να
δημιουργήσουν κλίμα απαξιωτικό για το brand name Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την ωφέλεια
που δημιουργεί στην Τράπεζα και τη χώρα.

Είναι πολύ κοντόφθαλμη η προσέγγιση ότι η έννοια και η αξία της αποταμίευσης έχει τελειώσει.
Αυτοί που την ενστερνίζονται σκέφτονται μάλλον μόνο το σήμερα και τη «θεσούλα» τους.

Ανταγωνίστρια τράπεζα διαφημίζει προϊόν αποταμίευσης, τονίζει την αξία του θεσμού της
αποταμίευσης και εδώ γίνεται ότι είναι εφικτό να αφανιστεί.

Εμάς όμως μας ενδιαφέρει το αύριο και ταυτόχρονα η Τράπεζα και η Κοινωνία.

Η συγχώνευση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Proton έδωσε φιλί ζωής στη Eurobank.

Είναι πλέον μέρος της ιστορίας της.

Δε μπορεί να διαγραφεί.

Δε θα το επιτρέψουμε να διαγραφεί.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Χαιρόμαστε πραγματικά παρακολουθώντας τελευταία άλλους Συλλόγους να θέτουν το θέμα της
απασχόλησης ψηλά στη agenda των προτεραιοτήτων τους.

Από την αρχή της περιόδου κρίσης χρέους της χώρας, και ιδιαίτερα από το 2012 και εντεύθεν,

βροντοφωνάζουμε ότι το ύψιστο καθήκον μας είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Νιώθουμε δικαιωμένοι στην στρατηγική επιλογή μας ότι τα προβλήματα είναι κοινά και ότι ο
τρόπος αντιμετώπισής τους επιβάλλει ενότητα, συνεργασία, συναγωνιστικότητα.

Η πρόσκλησή μας για διάλογο είναι ανοιχτή περιμένοντας ανταπόκριση.
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ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                                ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ                                  ΣΕΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
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