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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο22
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο σε κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό επίπεδο λόγω της
πανδημίας που έχει επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητα μας. Το δυσάρεστο οικονομικό κλίμα
που διαμορφώνεται έχει επιπτώσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα τα οποία πλήττονται με τις
νέες μεθόδους εργασίας που εφαρμόζονται.
Το επόμενο διάστημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ως συνδικαλιστικό κίνημα, εξαιρετικά κρίσιμα
ζητήματα (πχ. Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Τηλεργασία) που απαιτούν υπευθυνότητα και
σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Μας απασχολούν όμως και θέματα για μέτρα που λαμβάνονται άμεσα από την Διοίκηση της
Τράπεζας και αφορούν στο εργασιακό μας μέλλον και στην επαγγελματική μας προοπτική.
Αναφερόμαστε στα εξής:
Πρόγραμμα Εθελούσιας εξόδου εργαζομένων από την Τράπεζα.
Στην Τράπεζα ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα Εθελουσίας εξόδου. Οι θέσεις του Συλλόγου μας σε
ότι αφορά προγράμματα Εθελούσιας Εξόδου παραμένουν οι ίδιες και απαράλλαχτες.
Η έννοια της λέξης εθελούσια σημαίνει ελεύθερη και συνειδητή βούληση. Ο κάθε συνάδελφος
αυτοβούλως θα πρέπει να σταθμίσει με τα δικά του δεδομένα ανάλογα με την οικογενειακή και
εργασιακή κατάσταση που βρίσκεται αν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος ή όχι.
Αποφάσεις και επιλογές υπό καθεστώς φόβου και απειλών συνήθως αποδεικνύονται
λανθασμένες.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει επίσης το γεγονός ότι το πρόγραμμα υλοποιείται εν μέσω της
πανδημίας και σε κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο ψυχολογικά για όλους μας. Απειλές, εκφοβισμοί
και ανάρμοστες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
Η ευθύνη θα είναι τεράστια.
Ο Σύλλογος μας θα σταθεί εμπόδιο σε τέτοιου είδους πρακτικές που ελπίζουμε να μην
προκύψουν.
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Καλούμε τους συναδέλφους να επικοινωνούν άμεσα με τον Σύλλογο και να μας ενημερώνουν για
τυχόν απειλητικές και εκφοβιστικές συμπεριφορές.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και από την πλευρά της Διοίκησης ισχύουν οι ίδιες αντιλήψεις,
εξάλλου είναι προς το συμφέρον όλων ώστε να κυλήσει ομαλά η όλη διαδικασία χωρίς
παρατράγουδα.
Η διαδικασία του προγράμματος πρέπει να διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια και να ισχύουν τα
ίδια μέτρα και σταθμά για όλους τους συναδέλφους που θα εκδηλώσουν ή μη ενδιαφέρον.
«Σημειώνουμε σαν πρώτο σχόλιο την παροχή ¨Εφάπαξ Β¨ ως σημείο άνισης μεταχείρισης. Οι
εργαζόμενοι που προέρχονται από το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχουν ελάχιστα χρόνια
προϋπηρεσίας στην τράπεζα και δεν έχει αναγνωριστεί η προγενέστερη προϋπηρεσία τους στο
Τ.Τ.
Επιπλέον λόγω του «σπασίματος» του Τ.Τ. δεν αποζημιωθήκαμε με το συνολικό ποσό της
αποζημίωσης απόλυσης. Αυτό σημαίνει ότι αδικούνται κατάφορα κάνοντας χρήση της επιλογής
¨Εφάπαξ Β¨.
Καλούμε την τράπεζα να λάβει υπόψη την εν λόγω ιδιαιτερότητα και να ανασκευάσει την
επιλογή ¨Εφάπαξ Β¨ ώστε να προκύψει ίση μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους στην
τράπεζα.»

Κλείσιμο καταστημάτων του Δικτύου της Τράπεζας.
Είναι επίσης γνωστό ότι το προσεχές διάστημα έχει δρομολογηθεί το κλείσιμο 26 καταστημάτων
του Δικτύου της Τράπεζας βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποιείται.
Δεν αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα της Τράπεζας για τις επιχειρηματικές αποφάσεις της. Όμως η
μαζική συρρίκνωση του Δικτύου καταστημάτων τα τελευταία χρόνια αφαιρεί την δυνατότητα
εξυπηρέτησης της πελατείας αλλά και την προβολή της τράπεζας.
Θεωρούμε ότι πλέον η παρουσία της τράπεζας αγγίζει τα κατώτατα όρια και θα πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη στις μελλοντικές αποφάσεις.
Η επιλογή επίσης των καταστημάτων που κλείνουν σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούν
προβληματισμούς και ερωτηματικά για την σκοπιμότητα (πχ. Αριστοτέλους Θεσ/νικη, Κάλυμνος
κτλ).
Όσον αφορά τους συναδέλφους που εργάζονται στα καταστήματα που κλείνουν, πρέπει να
απορροφηθούν άμεσα στα καταστήματα της ίδιας πόλης, αν υπάρχουν, αλλιώς σε όμορα
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καταστήματα της περιοχής.
Μεταφορά συναδέλφων από την Τράπεζα στην εταιρεία Dovalue.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία μεταφοράς συναδέλφων από διευθύνσεις της Τράπεζας
(GLA και Νομική Υπηρεσία) στην εταιρεία Dovalue με τους ίδιους όρους όπως αυτοί ίσχυαν και
στην περίπτωση του TAG.
Η διαδικασία είναι εθελοντικού χαρακτήρα και οι συνάδελφοι καλούνται να επιλέξουν αν
προτιμούν να μεταφερθούν στην νέα εταιρεία ή να παραμείνουν στην Τράπεζα. Είναι δικαίωμα
του κάθε συναδέλφου να αποφασίσει χωρίς εκφοβισμό το επαγγελματικό του μέλλον με βάση τα
ιδιαίτερα κριτήρια του.
Παρόλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση είχαμε καταγγελίες για απειλές κατάργησης θέσεων
εργασίας και εξοστρακισμού συναδέλφων σε νησιά ανά την επικράτεια.
Ο Σύλλογος μας άμεσα παρενέβει ώστε να σταματήσουν αυτές οι απειλές.

Συνάδελφοι,
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις αναφορικά με το
εργασιακό μας μέλλον είναι εξαιρετικά δύσκολες.
Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στα θέματα που μας αφορούν και
εργαζόμαστε πάντα με γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι κοντά στον Σύλλογο και να μας ενημερώνουν για
οτιδήποτε τους απασχολεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ
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