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«Τα πάνω κάτω»
φέρνει η απόφαση της τράπεζας για τη
διάσπασή της
· Ο Σύλλογός μας θα σταθεί αλληλέγγυος προς όλους τους
συναδέλφους για να αποκρούσουμε ενωμένοι τους
εκφοβισμούς της τράπεζας και να διασφαλίσουμε τα
δικαιώματά μας
· Ψυχραιμία, σύνεση και υπεύθυνη εξέταση των δεδομένων
είναι ο μόνος δρόμος για την απόφαση ζωής που θα κληθούν
να λάβουν οι συνάδελφοι
.

Συνάδελφοι,
Ο τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος αποτέλεσε επί σειρά δεκαετιών τεκμήριο
κύρους και πηγή περηφάνιας για όλους τους συναδέλφους. Δυστυχώς
βέβαια, οι αναδιαρθρώσεις, οι συγχωνεύσεις και πλέον οι διασπάσεις των
τραπεζών – όπως εδώ και χρόνια έχει τονίσει ο Σύλλογός μας και σε
αντίθεση με όσους ακόμα… κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου – έχουν ως
αποτέλεσμα τη ραγδαία υποβάθμιση του επαγγέλματός μας, το οποίο
δυστυχώς

μετά

και

από

τις

τελευταίες

εξελίξεις,

εφόσον

δεν

αντιδράσουμε άμεσα, κινδυνεύει να οδηγηθεί στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας!
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλοι βιώνετε την αγωνία των εξελίξεων στην
εργασιακή σας καθημερινότητα. Η τραπεζική πραγματικότητα και οι
συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί και οι πιέσεις, οι εκβιασμοί και
οι απειλές έχουν πολλαπλασιαστεί, αφού στόχος των τραπεζιτών για τα
επόμενα χρόνια είναι ουσιαστικά να υπάρχουν τράπεζες, αλλά να μην
υπάρχουν τραπεζοϋπάλληλοι!
Τελευταία πράξη της προαναγγελθείσας συντριβής των δικαιωμάτων των
εργαζομένων στην Alpha Bank είναι η από 1/6/20 ανακοίνωση της
διοίκησης της τράπεζας με την οποία ενημερώνει για την απόφασή της που
θα τεθεί προς έγκριση στη Γ.Σ. για την «έναρξη διαδικασίας διάσπασης
της Alpha Bank δι’ απόσχισης κλάδου με τη σύσταση νέας εταιρείας», με
την οποία ουσιαστικά θα διαχωριστεί η τράπεζα σε τρία κομμάτια…
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση «…στο πλαίσιο της Απόσχισης,
ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί στην
Επωφελούμενη, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100%
θυγατρική της Διασπώμενης. Η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες
και στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν στην κύρια
τραπεζική δραστηριότητα, και, με την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα
παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν
εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης, σύμφωνα
με την ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία του
Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απόσχισης».
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Στον αέρα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα – Τα πάνω
κάτω προσπαθεί να φέρει η κ. Κονιδάρη
Επειδή είναι δεδομένο ότι οι αποφάσεις της τράπεζας θα επικυρωθούν από
τη Γ.Σ., δυστυχώς αυτή η εξέλιξη τινάζει στον αέρα τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα και θέτει σε διαρκή ανασφάλεια τους συναδέλφους
μας, αφού αυτές οι διαδικασίες θα έχουν άμεσα δυσμενείς συνέπειες
στους εργαζόμενους στην τράπεζα, οι οποίοι αναμένεται να δεχτούν
κύματα πιέσεων για την αποχώρησή τους το επόμενο διάστημα.
Ήδη, η κ. Κονιδάρη… έπιασε δουλειά και προσπαθεί να «φέρει τα πάνω
κάτω»,

αφού

καθημερινά

βομβαρδίζει

με

τηλεφωνήματα-τελεσίγραφα

συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα, στους οποίους γνωστοποιεί το ποσό
που προσφέρει για να αποχωρήσουν, τονίζοντάς τους ότι αν δεν
υιοθετήσουν την πρότασή της, η επόμενη επιλογή τους θα είναι η
μετάθεση των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης στο νότο (κυρίως στην Αθήνα)
και των συναδέλφων της Αττικής στα βόρεια (κατά κύριο λόγο στην
Θεσσαλονίκη).
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, εμείς
συνιστούμε σε όλους τους συναδέλφους να παραμένουν ψύχραιμοι, αφού ο
χειρότερος σύμβουλος σε αυτές τις διαδικασίες είναι ο πανικός! Καθόσον
μάλιστα είναι

βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα η τράπεζα θα προκηρύξει

συντεταγμένη

διαδικασία

εθελουσίας

εξόδου,

συμβουλεύουμε

τους

συναδέλφους να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις με αποφασιστικότητα και να
μην λάβουν καμία απόφαση χωρίς σύνεση, υπευθυνότητα και ενδελεχή
εξέταση της ατομικής τους κατάστασης σε εργασιακό και ασφαλιστικό
επίπεδο, στοιχεία που αποτελούν τον καλύτερο και μοναδικό οδηγό για
την Απόφαση Ζωής που θα κληθούν να λάβουν και η οποία θα επηρεάσει το
υπόλοιπο του βίου τους και της οικογένειάς τους.
Όπως σας έχουμε τονίσει επανειλημμένα και κατά το παρελθόν σε
αντίστοιχες διαδικασίες, γνωρίζουμε δεκάδες παραδείγματα συναδέλφων
που έλαβαν βιαστικές αποφάσεις χωρίς να σταθμίσουν όλους τους
παράγοντες και πλέον βρίσκονται σε δεινή θέση αφού δυσκολεύονται ακόμα
και να επιβιώσουν!
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Ψυχραιμία – Σύνεση – Ενότητα – Αλληλεγγύη
αντιμετωπίσουμε τη διαμορφωθείσα κατάσταση

για

να

Συνάδελφοι,
Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ο ΣΥΙΛΤΕ
και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, όπως έχουν πράξει πάντοτε στο παρελθόν, θα
κάνουν ό,τι μπορούν με κάθε μέσο για να στηρίξουν τους συναδέλφους σε
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, τόσο για την υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωσή
τους για όλες τις εργασιακές και ασφαλιστικές εξελίξεις, όσο και για
την αγωνιστική διεκδίκηση για να διασφαλίσουμε ότι οι συλλογικές
συμβάσεις της ΟΤΟΕ θα καλύπτουν όλους τους συναδέλφους, σε όποια
εταιρεία ή μόρφωμα ενταχθούν (όπως δηλαδή έχει ήδη γίνει ως ένα βαθμό
με τους συναδέλφους που βίωσαν αντίστοιχες μεταβολές στην Τράπεζα
Πειραιώς).
Η βασική μας όμως προτεραιότητα θα είναι η προάσπιση του ασφαλιστικού
καθεστώτος των συναδέλφων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν
τραγικές επιπτώσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους
συνταξιοδότησης.
Ο Σύλλογός μας αποστέλλει επιστολή στην ΟΤΟΕ (βλ. εδώ) κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου προκειμένου να δημιουργηθεί άμεσα ένα αρραγές
μέτωπο για την αντιμετώπιση της επικείμενης λαίλαπας και βέβαια
παρακολουθούμε στενά το θέμα σε συνεργασία με τις νομικές μας
συμβούλους κκ. Ντέτα Πετρόγλου και Αγγελική Καίσαρη. Επιπλέον, έχουμε
ήδη αναθέσει στον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κ. Γιώργο Κουτρουμάνη τη
σύνταξη πρότασης νόμου για την ασφαλιστική κατοχύρωση των συναδέλφων
μας, ώστε να την αποστείλουμε στην ΟΤΟΕ – που οφείλει έστω και την
ύστατη ώρα να κινητοποιηθεί – , στο Υπουργείο Εργασίας και στα
πολιτικά κόμματα.
Βεβαίως συνιστούμε σε όλους, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, να
επικοινωνούν με την υπεύθυνη ασφαλιστικών θεμάτων του Συλλόγου μας κ.
Μαρία Φιλιπποπούλου ώστε να έχουν μία πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού
τους καθεστώτος.
Είναι βέβαιο ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι ιδιαιτέρως
δυσμενείς και πιεστικές, αλλά ο μόνος τρόπος να αποκρούσουμε τον

αιφνιδιασμό και την απαράδεκτη πρακτική της κ. Κονιδάρη και να
αντισταθούμε στους εκβιασμούς και τις απειλές της τράπεζας, είναι η
ενότητα και η αλληλεγγύη.
Συνιστούμε σε όλους ψυχραιμία, να μην υποκύψουν στον εκφοβισμό και την
τρομοκρατία και από κοινού πλέον, ελπίζουμε με τη συνδρομή της ΟΤΟΕ,
του αρμόδιου Υπουργείου και των πολιτικών κομμάτων, να αγωνιστούμε για
μία αξιοπρεπή λύση που πρωτίστως θα διασφαλίζει τους συναδέλφους και
τα συμφέροντά τους.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γ. Ανδριώτης

Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Στεφανής

