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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 126
ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ & ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Για μια ακόμα ημέρα προσερχόμαστε στη δουλειά με το άγχος και την πίεση στο
«κόκκινο», από «ειδήσεις» που κυκλοφορούν για πρώτη φορά ή «ξεθάβονται», αναλόγως,
υποβολιμαία και για ιδιοτελείς λόγους από δημοσιογραφικούς κυρίως κύκλους sites και
εφημερίδων αλλά και προσωπικά, επιχειρηματικά και κομματικά συμφέροντα, με ξεκάθαρο
στόχο την Τράπεζα, άρα εμάς, τις δουλειές και τις ζωές μας, κάτι που με ενδελέχεια έχουμε
επισημάνει στο παρελθόν.
Μικρή έως και αμελητέα σημασία έχει πλέον μια «φρέσκια» ή «κατεψυγμένη είδηση» που
κυκλοφορεί πηχυαία από οποιοσδήποτε, όταν είναι σαφώς αποπροσανατολιστική, ενίοτε, δε,
και προβοκατόρικη.
Σε μια λογική «σκοινί κορδόνι» όσο και να ξαναχτυπούν αδιαφορώντας για τις
συνέπειες, βάζοντας στόχο την Τράπεζα Αττικής και χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το
κάθε τι προκειμένου να την υπονομεύσουν, η Τράπεζα θα μένει όρθια και η αυθύπαρκτη
πορεία της όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά και συν τω χρόνω θα ενδυναμώνεται, συνάμα,
δε, όσο και να επιμείνουν στη λάσπη που εκτοξεύουν για το επάγγελμά μας και τις
διαβουλεύσεις και συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, εμείς από πλευράς μας θα
συνεχίσουμε να υπηρετούμε με συνέπεια το όραμα να είναι η Τράπεζα ανθρώπινη,
χρήσιμη και υγιής για την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
Έχουμε άλλωστε αποδείξει ιστορικά, ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην Attica Bank, εργαζόμενοι,
πελάτες, καταθέτες και πιστούχοι, διοίκηση και management, πως πορευόμαστε
συντεταγμένα σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς και του ανταγωνισμού,
επιτυγχάνοντας τους εταιρικούς σκοπούς, εναρμονιζόμενοι με το εκάστοτε ισχύον
ρυθμιστικό πλαίσιο και σε αγαστή πάντα συνεργασία Πολιτείας και Εποπτικών Αρχών.
Το πέρασμα και της Τράπεζάς μας στην επόμενη μέρα του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος –που εξ ανάγκης τεκταίνεται για συστημικές και μη συστημικές Τράπεζες βάσει
των αυστηρά εξελισσόμενων σχεδίων αναδιάρθρωσής τους– θα ολοκληρωθεί ανεξάρτητα
των χτυπημάτων που δεχτήκαμε, δεχόμαστε ή θα δεχτούμε κάτω από τη μέση.
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Και αυτό θα συμβεί γιατί η Τράπεζα Αττικής έχει αξία, συνέχεια και προοπτική, εξ ου και
αλλότρια με τα συμφέροντά μας, έτερα συμφέροντα, την εποφθαλμιούν.
Τους ανταπαντάμε πως το σύνδρομο του «λευκού ιππότη» που κατά περιόδους εμφανίζεται
δεν μας αφορά και δεν θα επιτρέψουμε να μας μολύνει.
Στηρίζουμε τη διοίκηση και το management και απαιτούμε σεβασμό και
ανταπόδοση των καταβαλλόμενων σε βάθους χρόνων προσπαθειών μας. Τελεία και
παύλα.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σχετικά με την εκκαθάριση μισθοδοσίας Μάρτη 2017 ανά εργαζόμενο και την
αποτύπωση σ’ αυτήν της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2017-2019
(ΕΣΣΕ), Συνδικάτο και αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας αντιμετωπίζουν με τη δέουσα
επιμέλεια και προσοχή κάθε περίπτωση, παρατήρηση, απορία ή απόκλιση από τα
γενικώς συμφωνηθέντα ξεχωριστά ώστε, αυτή, να «θεραπευτεί», ενώ σύντομα θα
γνωστοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους η εξειδίκευση του Άρθρου 18 όσον
αφορά τη δυνατότητα προσαρμογής των τοκοχρεωλυτικών σήμερα δόσεων στο
προβλεπόμενο ευνοϊκότερο καθεστώς αποπληρωμής των δανείων τους.
Ανάλογα θα συμβεί και με τα άλλα Άρθρα της ΕΣΣΕ 2017-2019 που χρειάζεται να παρασχεθεί
εύλογος χρόνος υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται το Άρθρο 7 για τη συμμετοχή της
Τράπεζας υπό τη μορφή επιδότησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και το Άρθρο 19 για τις
οφειλόμενες βαθμολογικές κρίσεις προσωπικού ετών 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016.
Τέλος, στηρίζοντας τα μέλη του Σωματείου μας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις
συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και δράσεις τους, τον ενωτικό αγώνα και την ταξική αλληλεγγύη,
καλύπτουμε από το ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ στους ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ τις δύο (2)
οφειλόμενες ημέρες Πανελλαδικών Πανεργατικών Απεργιών: Παρασκευής, 6 Μάη 2016 και
Πέμπτης, 8 Δεκέμβρη 2016, ελπίζοντας, παράλληλα, υγεία, δύναμη και πρόοδο.

Η ATTICA BANK ΕΦΤΑΣΕ ΕΩΣ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΓΚΑ
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