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Όταν έχεις τέτοιους «φίλους»…
.

Τι να τους κάνεις τους ΕΧΘΡΟΥΣ!
.

·

«Ιερά Εξέταση» – επιτροπή της τράπεζας

Συναδέλφισσες – οι,
Ο Σύλλογός μας αντέδρασε (με ανακοινώσεις, συναντήσεις, στάση
εργασίας, απεργία) από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστοί οι

σχεδιασμοί της τράπεζας για τη μεταβίβαση 800 συναδέλφων στο
νέο εταιρικό μόρφωμα της Cepal, διαβλέποντας ότι αυτή η
μονομερής απόφαση της τράπεζας αφενός μεν ανατρέπει το
εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των συναδέλφων μας που
βρίσκονται υπό μεταβίβαση, αφετέρου δε, ότι αποτελεί τον
«πιλότο» των διοικήσεων των τραπεζών για το μέλλον του χώρου
μας που ουσιαστικά θα οδηγήσει στην εξαφάνιση του… πάλαι ποτέ
αξιοσέβαστου επαγγέλματος του τραπεζοϋπαλλήλου!
Οι πρόσφατες εξελίξεις, με την κατάπτυστη νέα σύμβαση εργασίας
που δόθηκε προς υπογραφή στους περίπου 800 συναδέλφους μας,
δυστυχώς επιβεβαίωσαν τους φόβους μας, αφού έχει καταστεί
πλέον ξεκάθαρο ότι η όλη διαδικασία αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο
μείωσης του προσωπικού της τράπεζας.
Και ενώ αυτοί οι σχεδιασμοί της τράπεζας, οι οποίοι μάλιστα
έγιναν χωρίς διαβούλευση με τους Συλλόγους που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Alpha Bank και εκπροσωπούν
τους συναδέλφους – με τη «φωτεινή» εξαίρεση του εργοδοτικού
συλλόγου… – θα έπρεπε να ξεσηκώσουν τους πάντες, πλην του
Συλλόγου μας και ορισμένων ακόμα παρατάξεων που στάθηκαν
απέναντι στην αυθαιρεσία της τράπεζας, οι υπόλοιποι σύλλογοι
και η ΟΤΟΕ το αντιμετώπισαν σαν μία διαδικασία κανονικότητας!
Οι εργοδοτικοί σύλλογοι και πρωτίστως ο Σύλλογος Προσωπικού
Alpha Bank ενημέρωναν τους συναδέλφους με ανακοινώσεις για τη
«βελούδινη» μετάπτωσή τους στο νέο εταιρικό σχήμα και με
θριαμβευτικό τόνο για την «επιτυχημένη» (για ποιον;;;;)
διαπραγμάτευση και συμφωνία με την τράπεζα… Δυστυχώς βέβαια το
ρόλο, τη λειτουργία και τις συνέπειες του συνδικαλισμού του κ.
Γκιάτη, τα γνωρίζουμε και τα έχουμε νιώσει επανειλημμένα «στο
πετσί μας», αφού είναι ένα δραματικό φαινόμενο που ταλαιπωρεί
εδώ και χρόνια τόσο εμάς τους Ιονικάριους, όσο και συνολικά το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Εκείνο όμως που προκαλεί την πλέον αλγεινή εντύπωση είναι η
στάση της κάποτε κραταιάς συνδικαλιστικής ομοσπονδίας μας, της
ΟΤΟΕ – συνώνυμο παλαιότερα των αγωνιστικών διεκδικήσεων και

του σεβασμού, ενώ σήμερα παραπέμπει σε υποχωρητικότητα και
αναξιοπιστία – η οποία δυστυχώς παρέμεινε θεατής των εξελίξεων
στην Alpha Bank και συνέπλευσε απόλυτα με τον κ. Γκιάτη…
Για ποιο πράγμα, λοιπόν, πανηγυρίζουν ο Σύλλογος Προσωπικού
Alpha Bank και η ΟΤΟΕ συναινεί; Για την κατάπτυστη σύμβαση και
τις πιέσεις για τους συναδέλφους να την υπογράψουν; Ή μήπως
για την «Ιερά Εξέταση» από την οποία πρέπει να περάσει όποιος
συνάδελφος έχει το σθένος να αρνηθεί και εν συνεχεία
αποστέλλεται σε ειδική «επιτροπή» για να τον πείσει να βάλει
την υπογραφή του στον εργασιακό και ασφαλιστικό του
θάνατο;;;;;
Αν αυτές είναι οι μεγάλες επιτυχίες των προστατών του
τραπεζικού συνδικαλιστικού κινήματος, τότε τι να τους κάνουμε
τους εχθρούς;;;;
Η θέση του Συλλόγου μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή αφού
καλέσαμε όλους τους υπό μεταβίβαση συναδέλφους, και ιδίως
όσους δεν απέχουν πολύ από την συμπλήρωση των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης, να μην υπογράψουν, όχι μόνο γιατί τίθεται το
εργασιακό τους μέλλον σε αβεβαιότητα, όχι μόνο γιατί θίγονται
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά γιατί ανατρέπεται
συνολικά η ζωή τους!
Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι όσοι υπέγραψαν, το έπραξαν υπό
συνθήκες ακραίας πίεσης από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
της Τράπεζας, και οι περισσότεροι ήδη το έχουν μετανιώσει!

Άλλη μια αδικία σε βάρος των Ιονικάριων!
Ιδίως, από την πρώτη στιγμή είχαμε καταγγείλει τη μειονεκτική
θέση στην οποία περιέρχονται οι προερχόμενοι από την τέως
Ιονική εργαζόμενοι της Τράπεζας, που ήδη 20 και πλέον χρόνια
μετά τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών, είναι στο σύνολό τους
μεγάλης ηλικίας (άνω των 45-50 ετών), δεν έχουν συμπληρώσει
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όσοι συμπλήρωναν, έχουν ήδη

φύγει με τις εθελούσιες εξόδους, θεσμοθετημένες και μη, που
έλαβαν χώρα μετά το 2014) και, αν μεταπέσουν σε καθεστώς ΕΦΚΑ
έστω και για μία ημέρα, χάνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης
με τις ευνοϊκές διατάξεις του τ. ΤΑΠΙΛΤ. Ιδίως όμως, οι
προερχόμενοι από την τέως Ιονική εργαζόμενοι της Τράπεζας δεν
δικαιούνται προσυνταξιοδοτικής παροχής, όπως οι (ασφαλισμένοι
προ του 1993) συνάδελφοί τους της πρώην Τραπέζης Πίστεως και
της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα να βιώνουν ακόμη
εντονότερα το φάντασμα της ανασφάλειας λόγω της εκ των
πραγμάτων χρονικά πεπερασμένης προοπτικής απασχόλησης στην
εταιρεία Cepal!
Ήδη πληροφορούμαστε ότι σε όσους έχουν αρνηθεί τη μεταφορά
τους στη Cepal, η τράπεζα έχει αρχίσει να προτείνει ως
εναλλακτική λύση τις παροχές της εθελουσίας εξόδου του 2018,
με εξαίρεση το sabbatical. Λόγω των ως άνω ιδιαιτεροτήτων των
Ιονικάριων (εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, λίγα χρόνια μέχρι
τη συνταξιοδότηση, χωρίς προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και με
καταστροφικές ασφαλιστικές συνέπειες σε περίπτωση μετάπτωσης
σε καθεστώς ΕΦΚΑ) μόνο μια εθελουσία που θα περιελάμβανε
περίοδο sabbatical (ενισχυμένο από 5 σε 7 χρόνια), θα έδινε τη
δυνατότητα σε αρκετούς ακόμα συναδέλφους μας να διασφαλίσουν
την προοπτική συνταξιοδότησής τους.

Δεν υποκύπτουμε – Διεκδικούμε!
· Καλούμε για άλλη μια φορά τους υπό μεταβίβαση
συναδέλφους, και ιδίως όσους δεν απέχουν πολύ από την
συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, να μην
υπογράψουν τη συμβατική μεταφορά τους στη Cepal,
υποκύπτοντας στην πίεση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού
και απεμπολώντας τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους
δικαιώματα!
· Συγκαλούμε άμεσα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προκειμένου να
αποφασισθεί η άμεση προσφυγή του Συλλόγου μας στο Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πραγματοποίηση
τριμερούς συνάντησης (Υπουργείο – Σύλλογος – Τράπεζα)
προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τη στήριξη και προστασία
των δικαιωμάτων των προερχομένων από την Ιονική συναδέλφων
μας (και όχι μόνον).
· Απορρίπτουμε το σενάριο της -με οποιοδήποτε νομικό όχημαυποχρεωτικής ακούσιας μεταβίβασης στη Cepal όσων συναδέλφων
δεν υπέγραψαν τη μεταφορά τους και δηλώνουμε ότι σε
περίπτωση που δρομολογηθεί αυτό από την Τράπεζα, θα
ξεκινήσουμε μαζί τους αγώνα διαρκείας έξω από το κεντρικό
κατάστημα μέχρι την τελική δικαίωσή τους!
Ο Σύλλογός μας μπορεί να είναι ολιγομελής, αλλά, όπως έχει
αποδείξει, είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να στηρίξει με κάθε
τρόπο τους συναδέλφους, από όποια Τράπεζα και αν προέρχονται.
Σε αντίθεση με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο, διατηρούμε
τη θέληση να «ξυπνήσουμε συνειδήσεις» και να κάνουμε γνωστό
ότι υφίσταται ακόμα συνδικαλιστικό κίνημα που αγωνίζεται
ενάντια στις μεθοδεύσεις που απεργάζονται την εξαφάνιση του
επαγγέλματος του τραπεζοϋπαλλήλου. Αν χρειαστεί είμαστε
αποφασισμένοι να «χαλάσουμε» τη συνδικαλιστική σύμπνοια και
ομαλότητα και μαζί με τους συναδέλφους που καταστρέφεται η ζωή
τους, να δείξουμε στην Αθήνα μέσα στις γιορτές τις απαράδεκτες
διαδικασίες που εκτυλίσσονται στην τράπεζα!

Συνάδελφοι,
Επειδή δυστυχώς είναι μία πικρή αλήθεια ότι ένα μεγάλο μέρος
του συνδικαλισμού έχει καταστεί απολύτως αναξιόπιστο, θέλουμε
να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν ακόμα οι… τελευταίοι των
Μοϊκανών που μαχόμαστε πιστά για τα δικαιώματα των συναδέλφων.
Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η συνεχής οπισθοδρόμηση των εργασιακών
δικαιωμάτων δημιουργεί τις συνθήκες για την αναζωπύρωση των
αυθεντικών διεκδικήσεων και επομένως θα γεννήσουν και τους
κατάλληλους ανθρώπους που σε συνδυασμό με την αφύπνιση της

βάσης θα εκτινάξουν και πάλι το συνδικαλισμό, ώστε με αργά και
σοβαρά βήματα να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται
για να ανακτήσει συν τω χρόνω την αξιοπιστία και τη δυναμική
που αρμόζει σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα που παλεύει με τα
«λιοντάρια».

Μη μείνετε έξω από αυτήν τη διαδικασία,
.

είναι πρώτα και πάνω από όλα προς όφελός σας!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Ανδριώτης
Κωνσταντίνος Στεφανής

