"Στον Καιάδα" 850 εργαζόμενοι
της Alpha Bank! Ξεκίνησε η
επίθεση των τραπεζιτών για
την εξαΰλωση των εργασιακών
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
μας!
“Στον Καιάδα” 850 εργαζόμενοι της Alpha Bank!
Ξεκίνησε η επίθεση των τραπεζιτών για την εξαΰλωση των
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας!

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ!
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Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια της απορρύθμισης των εργασιακών
σχέσεων και της κατάρρευσης των εργατικών κεκτημένων όχι μόνο
δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον κλάδο μας (σε αντίθεση με το
αφήγημα της ΟΤΟΕ…), αλλά αν δεν αντιδράσουμε δυναμικά, σύντομα
το επάγγελμα του τραπεζοϋπαλλήλου θα αποτελεί μονάχα μία…
μουσειακή ανάμνηση. Και το χειρότερο είναι ότι αυτές οι
διαπιστώσεις δεν αποτελούν μία συνδικαλιστική υπερβολή για να
προκαλέσουν εγρήγορση και αναδιάταξη των δυνάμεων, αλλά η
θλιβερή πραγματικότητα που ήδη έχει αρχίσει να σαρώνει τους
χώρους εργασίας μας, καθώς οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί
ραγδαία και τα χειρότερα έπονται…
.

Έχουμε επανειλημμένως επικρίνει την ΟΤΟΕ και τους διάφορους
εργοδοτικούς συλλόγους για τους κατά καιρούς «πανηγυρισμούς»
τους σχετικά με τη δήθεν προάσπιση των κεκτημένων των
τραπεζοϋπαλλήλων,
τονίζοντας
ότι
υπό
τους
αποπροσανατολιστικούς ήχους των τυμπανοκρουσιών, η βίαιη
πραγματικότητα είναι ότι το επάγγελμά μας -που κάποτε
αποτελούσε τίτλο τιμής στη χώρα μας- αργοπεθαίνει…
Παράλληλα, μία διαπίστωση στην οποία επανερχόμαστε συχνά είναι
το δυσβάστακτο βάρος που προσθέτει ο όγκος των κόκκινων
δανείων στην ομαλή λειτουργία των τραπεζών και ουσιαστικά
καθιστά αδύνατη την επιβίωσή τους με τα σημερινά δεδομένα,
αφού μετά την ουσιαστική χρεοκοπία της χώρας, η συντριπτική
πλειονότητα των νοικοκυριών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις
δανειακές υποχρεώσεις.
Μέχρι σήμερα, υπήρχαν κάποια θεσμοθετημένα τείχη προστασίας
για τους δανειολήπτες που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους, με κυριότερο θεσμικό άξονα το Νόμο Κατσέλη,
του οποίου βέβαια η ισχύς ολοκληρώνεται οριστικά στο τέλος του
έτους. Η κυβέρνηση σκοπεύει να αντικαταστήσει το Νόμο Κατσέλη,
που -με τις αδυναμίες του κατόρθωσε να εξυπηρετήσει χιλιάδες
πολίτες, με το σχέδιο «Ηρακλής», που σύμφωνα με τις εξαγγελίες
φαίνεται ότι δε θα έχει καμία σχέση με το όνομά του, αφού οι
προϋποθέσεις που θα απαιτεί είναι βέβαιο ότι θα το καταστήσουν
πλήρως αδύναμο και αναποτελεσματικό!
.

Πλήρης ανατροπή και υποβάθμιση
ασφαλιστικού καθεστώτος
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Αν πράγματι δεν αλλάξει κάτι ραγδαία ως προς το σχέδιο
«Ηρακλής», με μαθηματική ακρίβεια από τους πρώτους μήνες
εφαρμογής του θα αποδειχθεί… ανεφάρμοστο! Και σύμφωνα με τους
σχεδιασμούς των «ιθυνόντων», θα οδεύουμε πλέον σε ένα νέο
στάδιο αντιμετώπισης του προβλήματος, που δε θα έχει μόνο
επιπτώσεις στους δανειολήπτες, αλλά ουσιαστικά θα αποτελέσει

την αφετηρία εξαφάνισης του επαγγέλματος του τραπεζοϋπαλλήλου…
Πρόκειται για μία ρητά δρομολογημένη διαδικασία που αρχικά θα
έχει επιπτώσεις σε περίπου 850 συναδέλφους μας στην τράπεζα.
Η τράπεζα αυτήν τη στιγμή συνεργάζεται με την εταιρεία
διαχείρισης κόκκινων δανείων «Cepal». Ήδη αυτήν τη στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσταση της εταιρείας «Νέα Cepal» που
σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινήσει ως θυγατρική της ALPHA
BANK και ουσιαστικά θα κληρονομήσει τα τεράστια και δυσεπίλυτα
προβλήματα των κόκκινων δανείων (θα λειτουργήσει δηλαδή ως
«badbank»). Εν ολίγοις, με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσουν να
εκχωρήσουν τα δάνεια με ελάχιστες πιθανότητες είσπραξης σε
funds (η «Cepal» θα έχει την διαχείριση και εν συνεχεία τα
ανεπίδεκτα εισπράξεως θα δοθούν σε funds), των οποίων τη
διαχείριση θα αναλάβει αυτή η εταιρεία. Σύμφωνα με το
σχεδιασμό των ιθυνόντων της τράπεζας, σε αυτήν την εταιρεία
σκοπεύουν να «παρκάρουν» περίπου 850 εργαζόμενους.
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επικρατούν σε αυτές τις «εταιρίες-γαλέρες», με την αφόρητη
πίεση και τους συνεχείς, άπιαστους στόχους που μπορούν ανά
πάσα στιγμή να βγάλουν έναν εργαζόμενο από το «παιχνίδι», η
«μετακίνηση» των συναδέλφων μας θα έχει ως αποτέλεσμα όσοι
συνάδελφοι ενταχθούν σε αυτό το νεοσύστατο σχήμα να μην
ανήκουν πλέον στον οργανισμό της τράπεζας, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για όλες τις πτυχές θωράκισης και κατοχύρωσης στα
εργασιακά και υπηρεσιακά τους δικαιώματα και κυρίως δεν θα
καλύπτονται από τον όρο της συμβάσεως εξαγοράς της ΙΟΝΙΚΗΣ,
σύμφωνα με τον οποίο δε θα απολυόταν κανένας εργαζόμενος.
Επιπλέον, το νέο τους εργασιακό καθεστώς θα σημάνει για
σημαντικό αριθμό εργαζομένων και την πλήρη ανατροπή των
ασφαλιστικών τους δεδομένων, γιατί όπως γνωρίζετε από το 2004
το ΤΑΠΙΛΤ έχει ενταχθεί με ειδικό καθεστώς στον ΕΦΚΑ με
σημαντικά πλεονεκτήματα για τον υπολογισμό της σύνταξης, τις
προϋποθέσεις εξόδου και σειρά άλλων ασφαλιστικών δεδομένων.
Όποιος εντάσσεται στη νέα εταιρεία θα χάνει οριστικά αυτά και
άλλα πλεονεκτήματα (επερχόμενη αύξηση του καταβαλλόμενου

εφάπαξ, λογαριασμός αρωγής τέκνων κ.λπ.).
Εν ολίγοις, ανατρέπεται ολοκληρωτικά το ασφαλιστικό τους
καθεστώς!
Οι μόνοι που ενδεχομένως μπορεί να διασωθούν από αυτό το
ναυάγιο, είναι όσοι χριστούν διευθυντές και υποδιευθυντές στη
νέα εταιρεία. Για τους υπόλοιπους συναδέλφους, η μετακίνησή
τους θα είναι η αρχή του τέλους του επαγγέλματός τους ως
τραπεζοϋπάλληλοι. Και θα ακολουθήσουν πολλοί ακόμα…
.

Τα σχέδιά τους για το μέλλον μας…
Τα αντεργατικά σχέδια Κυβέρνησης και ΤΧΣ για τη μείωση του
προσωπικού στις τράπεζες λαμβάνουν σάρκα και οστά με την
αγαστή συνεργασία της διοίκησης της ALPHA BANK και των
υπόλοιπων τραπεζών.
Κανείς πλέον δεν μπορεί να έχει αυταπάτες όσον αφορά την
ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της τράπεζας κ. Βασίλη
Ψάλτη για το εργασιακό τοπίο που προτείνει. Αν δεν υπάρξει μία
γενικευμένη αφύπνιση, η εν λόγω κίνηση θα ανοίξει την
κερκόπορτα που θα οδηγήσει στην απώλεια της ιδιότητας του
τραπεζοϋπαλλήλου αρχικά για τους 850 συναδέλφους μας και εν
συνεχεία για το σύνολο του κλάδου μας!
Η μεταφορά σε αυτήν την εταιρεία – με οποιαδήποτε μορφή και αν
συμβεί – θα σημάνει την πλήρη ανατροπή του οργανισμού, των
εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ουσιαστικά της
ζωής μας! Επιπροσθέτως αυτή η θνησιγενής από το ξεκίνημά της
προσπάθεια θα υλοποιήσει τη μεταφορά των τεράστιων και
δυσεπίλυτων προβλημάτων των κόκκινων δανείων στην εν λόγω
εταιρεία, έχοντας προφανώς ημερομηνία λήξης για τους 850
συναδέλφους μας που θα αναγκαστούν να εργαστούν στις συνθήκες
γαλέρας που επικρατούν σε αυτές τις εταιρείες…
.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων σε θέση μάχης!
Ο Σύλλογός μας έχει αποδείξει από το 2000 μέχρι σήμερα ότι
στέκεται πάντοτε δίπλα στους συναδέλφους, έχοντας υψώσει σε
πολυάριθμες περιπτώσεις ένα απαραβίαστο τείχος προστασίας
απέναντι στις επιδιώξεις της τράπεζας, με διαρκείς αγώνες και
περισσότερες από 1.800 δικαστικές επιτυχίες σε βάρος της.
Ενώπιον της επικείμενης λαίλαπας, δε θα μείνουμε με σταυρωμένα
τα χέρια και υποσχόμαστε να επιτελέσουμε για μία ακόμα φορά το
καθήκον μας απέναντι στους συναδέλφους μέχρι τέλους!
Σε πρώτο επίπεδο αποστείλαμε επιστολή στη διοίκηση της
τράπεζας, ξεκαθαρίζοντας ότι πρέπει να καταστήσει σαφές ότι
κανένας εργαζόμενος δε θα χάσει τη δουλειά του, όπως έχει
γίνει μεταπολεμικά μέχρι σήμερα στις τράπεζες και
προειδοποιώντας να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες για
τη μεταφορά προσωπικού που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο
στη διαχείριση κόκκινων δανείων σε άλλη εταιρεία, υφιστάμενη ή
νέα.
Εν συνεχεία, θα εξαντλήσουμε όλες τις πτυχές του θέματος με
τους νομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους και αφού
ολοκληρώσουμε ένα εμπεριστατωμένο υπόμνημα που θα θεμελιώνεται
με σειρά προτάσεων, θα απευθυνθούμε σε όλα τα πολιτικά
κόμματα, αφού είναι σαφές ότι το θέμα είναι πρώτα και κύρια
πολιτικό. Παράλληλα, θα είμαστε έτοιμοι με τους νομικούς μας
συμβούλους να συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους μας και θα
εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, αντιμετωπίζοντας νομικά τις
παρενέργειες αυτού του εγχειρήματος.
.
Ξεκίνησαν οι δυναμικές κινητοποιήσεις για να προστατεύσουμε το
επάγγελμά μας,
με το ΣΥΙΛΤΕ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο!
Οι ακραίες ενέργειες σε βάρος του επαγγέλματός μας απαιτούν
και δυναμικές απαντήσεις… Θα αντιδράσουμε δυναμικά στους

πρωτοφανείς μονομερείς σχεδιασμούς των τραπεζών, εκ των οποίων
ήδη ορισμένοι έχουν τεθεί σε εφαρμογή (βλ. Τράπεζα Πειραιώς
και απολύσεις συναδέλφων), ενώ άλλοι έχουν εξαγγελθεί, όπως
έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA BANK κ. Βασίλης Ψάλτης
για τη μεταφορά των 850 συναδέλφων στην εταιρεία διαχείρισης
κόκκινων δανείων «Νέα Cepal», χωρίς να δώσει καμία εγγύηση για
τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους, προδιαγράφοντας
το μέλλον τους…
Ο ΣΥΙΛΤΕ θα δώσει τον υπέρ πάντων αγώνα για την προστασία του
επαγγέλματός μας και για να συμπαρασύρει με την ορμητικότητά
του όλους τους συναδέλφους!
Ήδη, προέβη σε στάση εργασίας την Πέμπτη 8/12 και συγκέντρωση
στη Διεύθυνση Διευθετήσεων Λιανικής Τραπεζικής (οδός Συγγρού
54) ακολουθώντας το κάλεσμα του κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων
Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων, με τους
συναδέλφους να συμμετέχουν σχεδόν καθολικά, εκτός
ελάχιστους δακυλοδεικτούμενους απεργοσπάστες.
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Οι εκατοντάδες συνάδελφοι που συμμετείχαν μαζικά στη στάση
εργασίας απέδειξαν την ακλόνητη επιθυμία τους να αντισταθούν
στους σχεδιασμούς της τράπεζας για τη μεταφορά των 850
συναδέλφων μας, αλλά και να αγωνιστούν για την προστασία του
επαγγέλματός μας!
Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας πραγματοποιήθηκε Γενική
Συνέλευση του κλαδικού Σωματείου, στην οποία μίλησαν και
στελέχη του Συλλόγου μας και αποφασίστηκε ότι :
-Δε θα γίνει αποδεκτή καμία απόσχιση – απόλυση
-Δε θα σκύψουμε το κεφάλι ενώπιον του «στρατηγικού σχεδίου
αναδιάρθρωσης» της τράπεζας που σαρώνει εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα
-Καταδικάζουμε τις απολύσεις των 24 συναδέλφων στην τράπεζα
Πειραιώς και απαιτούμε την ανάκλησή τους

-Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας ως πρώτη απάντηση στην
επίθεση των τραπεζών
Πράγματι, έστω και καθυστερημένα, η ΟΤΟΕ πραγματοποίησε 24ωρη
Παντραπεζική Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 11/12/19. Ο
Σύλλογός μας συμμετείχε στην προσυγκέντρωση για την
περιφρούρηση της απεργίας στη Διεύθυνση Διευθετήσεων Λιανικής
Τραπεζικής που είχε απόλυτη επιτυχία, στην οποία είχε
πρωταγωνιστικό ρόλο το κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων
Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων. Ακολούθησε η
συγκέντρωση που είχε προκηρύξει η ΟΤΟΕ και το κλαδικό Σωματείο
έξω από το Υπουργείο Εργασίας, με ικανοποιητική συμμετοχή,
δεδομένων των απειλών που δέχονται καθημερινά οι συνάδελφοί
μας και του κλίματος τρομοκρατίας που επικρατεί στις τράπεζες.
.
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
Μέσα από τις ανακοινώσεις, την εφημερίδα και την ιστοσελίδα
μας κρούαμε εδώ και χρόνια τον κώδωνα του κινδύνου για το
μέλλον του επαγγέλματός μας. Οι ενδείξεις υπήρχαν και κανείς
δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έπεσαν ως
κεραυνός εν αιθρία. Τώρα πλέον, ελπίζουμε όλοι να έχουν
αντιληφθεί ότι κινδυνεύουν άμεσα οι θέσεις εργασίας, τα
ασφαλιστικά δικαιώματα
τραπεζοϋπαλλήλου!
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Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αποκρούσουμε εν τη
γενέσει τους τις μονομερείς μεθοδεύσεις των τραπεζιτών,
σταδιακά θα υποστούμε ΟΛΟΙ τις τραγικές εργασιακές και
ασφαλιστικές συνέπειες που συνεπάγεται η εξαΰλωση του
επαγγέλματός μας!
Αν δεν κερδίσουμε αυτήν τη μάχη σήμερα, το επάγγελμα του
τραπεζοϋπαλλήλου δε θα υφίσταται αύριο! Αν δεν ορθώσουμε τώρα
τείχος προστασίας του επαγγέλματός μας, τα αμέσως επόμενα
χρόνια η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων θα μετατραπούν
σε ενοικιαζόμενους εργαζόμενους που θα εργάζονται σε συνθήκες

γαλέρας… Πλέον, δεν υπάρχει άλλη οδός, αν θέλουμε να
συνεχίσουμε να είμαστε τραπεζοϋπάλληλοι στην ουσία και όχι
μόνο στο όνομα…
.
Είναι ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ
να προστατεύσουμε το επάγγελμά μας,
τις οικογένειές μας, τις ζωές μας !

.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ !
.

