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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ  
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ  

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 Με καθυστέρηση αρκετών μηνών, εξαγγέλθηκε από τη διοίκηση –ως άλλωστε είχε διαχυθεί από 
15-ημέρου– την τελευταία εργάσιμη μέρα της προηγούμενης βδομάδας, επίσημα πλέον, το πλήρες 
πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία για κάθε εργαζόμενο στην Attica Bank που πιθανά 
σε αυτή τη φάση του επαγγελματικού του βίου, αλλά και γενικότερα της ζωής του επέλεγε –σταθμίζοντας 
καταστάσεις, οφέλη και προοπτικές χρήσης του σχετικού δικαιώματος– ν’ αποχωρήσει από την 
Τράπεζα, ανοίγοντας νέους βηματισμούς είτε ως συνταξιούχος είτε ως ενασχολούμενος επαγγελματικά 
αλλού.  
 Με απόλυτο σεβασμό στην ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης και έχοντας κατά νου τις 
ραγδαίες εξελίξεις που τρέχουν ελέω μνημονίων στην εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, ως 
συνδικαλιστικό κίνημα των μαζικών χώρων της Τράπεζας Αττικής, όπως και στο παρελθόν σε ανάλογες 
περιπτώσεις πράξαμε, ναι μεν χαιρετίζουμε την εξαγγελία, καθότι αποτελεί αφενός δικαίωμα επιστροφής 
μέρους της υπεραξίας που κάθε εργαζόμενος παρήγαγε αφετέρου υποχρέωση προσφοράς της 
εργοδοσίας επιπρόσθετων των συμβατικών ανταμοιβών προς αυτόν για το συν τω χρόνω επιτελεσθέν 
έργο του, επισημαίνουμε, όμως, παράλληλα, την ανάγκη ενδελεχούς αξιολόγησης από καθέναν 
ξεχωριστά όλων των παραμέτρων που συναθροίζονται στο κύριο μενού του προγράμματος εθελούσιας 
εξόδου ώστε να αποφασίσει τελικά σύμφωνα με το ατομικό του συμφέρον. 
 Με την αγορά να «σέρνεται», την ύφεση να επιμένει και την κρίση να χτυπά ολοένα και 
περισσότερο τα Ενεργητικά των τραπεζών, οι διοικήσεις τους, αλλά και οι «θεσμοί» (ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ), 
στοχεύουν στην με οποιονδήποτε τρόπο ελάφρυνση λειτουργικού άρα και μισθολογικού κόστους, είτε 
από πετσόκομμα αμοιβών είτε από μείωση προσωπικού είτε συνδυαστικά αυτών και άλλων πολύ πιο 
δυσάρεστων για την εργατική δύναμη του συρρικνωμένου εγχώριου τραπεζικού τομέα τρόπων, ενώ  με 
την επαπειλούμενη ελέω τρόικα ανατροπή του ν. 1264/1982 αποσκοπούν και σε βίαια αποδυνάμωση, 
κυρίως, του τραπεζοϋπαλληλικού κλάδου.  
Τα προηγούμενα τα αναφέρουμε διότι μαζί με την μετάλλαξη που παρατηρείται στην παραδοσιακή εδώ 
και πολλές δεκαετίες σύσταση του επαγγελματικού μας προφίλ, συν της επίπονης πορείας που διανύει 
τελευταία η Attica Bank για επιστροφή στην κανονικότητα μετά τις λυσσώδεις επιθέσεις που δέχτηκε, ο 
κάθε εργαζόμενος στην Τράπεζα οφείλει να λάβει υπόψιν του πέραν των υποκειμενικών και τις 
αντικειμενικές συνθήκες που επηρεάζουν είτε προβλέπεται να επηρεάσουν, όσο αυτό βέβαια μπορεί να 
προβλεφτεί, το κοινωνικοοικονομικό του στάτους (βλ. νέο Οργανόγραμμα, επικείμενη ΕΣΣΕ, ισχύον 
συνταξιοδοτικό καθεστώς σε ΙΚΑ, ΛΑΚ, ΕΤΑΤ, ΕΦΚΑ, ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).   
 Σ’ αυτό το πραγματικά πολύ δύσκολο περιβάλλον, που δεν συνηγορεί για αβίαστες επιλογές, 
καλούμε καθέναν ξεχωριστά να υπολογίσει το κάθε τι προσεκτικά προτού πάρει την όποια απόφαση και 
αφού ενημερωθεί αρμοδίως από Πολιτεία, Τράπεζα, Σύλλογο, ΛΑΚ κ.λπ ασφαλιστικούς φορείς που 
ανήκει να πράξει αναλόγως έως την ολοκλήρωση του χρόνου που διαρκεί η εθελούσια έξοδος.   

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α. 
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