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                               Αριθ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 754/1974      

       Αθήνα, 28 Μάρτη 2017 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 129 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

 Παρουσία του νομικού μας επιτελείου, μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) του Συλλόγου μας σε μια ιεραρχημένη και συντεταγμένη ροή 
δράσεων και παρεμβάσεων που από κοινού τα Συνδικάτα, Σωματείο μας, ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ, 
επέλεξαν από την Παρασκευή, 24 Μάρτη 2017 και ακόλουθα να αναπτύξουν προκειμένου όχι 
απλά να καταδείξουμε το καταφανές άδικο και άστοχο των κινήσεων και ενεργειών της 
διοίκησης και του management όσον αφορά την αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού της 
Τράπεζας, όπως σαφώς σας ενημερώσαμε χθες (http://www.sytatticabank.gr/wp-
content/uploads/2017/03/128.pdf ), αλλά να πετύχουμε την ολική επαναφορά της τάξης σε 
θέματα δουλειάς, ζωής και κοινωνίας που Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού, Κλαδική 
και Επιχειρησιακή ΣΣΕ αξιώνουν. 
 

 Έτσι, αφού πραγματοποιήθηκαν πολύωρες συνεργασίες με τα αρμόδια συνδικαλιστικά 
κλιμάκια για την καίρια αντιμετώπιση των επαπειλούμενων απολύσεων, δρομολογήθηκε από 
το οικείο Συνδικάτο και την ΟΤΟΕ η ανώτατη προβλεπόμενη από το ν. 1876/1990 διενέργεια 
διαδικασίας επίλυσης διαφοράς μεταξύ εργαζομένων και κοινωνικών εταίρων παρουσία της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξέχωρα όλων 
των άλλων πρωτοβουλιών που θεσμικά ήδη  εξελίσσονται πολυεπίπεδα.  
 

Επίσης, εν αναμονή ορισμού της συνεδρίασης και επίλυσης του όντως ζωτικού 
προβλήματος, το Δ. Σ. αποφάσισε κατά απόλυτη πλειοψηφία την προκήρυξη στάσεων 
εργασίας για Τετάρτη, 29 Μάρτη 2017, Πέμπτη, 30 Μάρτη 2017 και Παρασκευή, 31 Μάρτη 
2017 από ενάρξεως της βάρδιας έως τις 10:45΄ π.μ. για το σύνολο των εργαζομένων στην 
Τράπεζα πανελλαδικά σε Δίκτυο Καταστημάτων και Διευθύνσεις Διοίκησης με βασικά 
αιτήματα: 
 

- την αποχή της διοίκησης και του management της Τράπεζας από οποιαδήποτε 
συμπεριφορά κατατείνει υπό την απειλή απόλυσης στην οικειοθελή αποχώρηση 
συναδέλφων μας, 

- πολλώ δε μάλλον την αποχή τους από οποιαδήποτε απόφαση απόλυσής τους, 
- την τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού Εργασίας, της πρόσφατης 

Επιχειρησιακής ΣΣΕ 2017-2019, αλλά και της ισχύουσα Κλαδικής ΣΣΕ για την 
προστασία των θέσεων εργασίας του προσωπικού της Τράπεζας, 
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επιφυλασσόμενοι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μας σε περίπτωση εμμονής τους ενάντια 
στα εργασιακά μας δικαιώματα.  
 

 Η συμμετοχή ΟΛΩΝ στις εξαγγελλόμενες στάσεις εργασίας θεωρείται δεδομένη, 
μιας και δεν κινδυνεύουν μόνον οι συνάδελφοι που σήμερα πιέζονται, αλλά ουσιαστικά 
συν τω χρόνω ΟΛΟΙ μας.  
 
Ως εκ τούτου κανείς, από οποιαδήποτε θέση ευθύνης και αν υπηρετεί την Τράπεζα, δεν 
μπορεί να μείνει θεατής στις διαδραματιζόμενες σε βάρος μας εξελίξεις.   
 
Πέραν από το μείζον ζήτημα συμπαράστασης και συμπαράταξης στην οδύνη των ημερών που 
περνούν οι συγκεκριμένοι λειτουργοί μέλη του Συνδικάτου μας, τη βαλλόμενη ευθέως 
αξιοπρέπειά μας και την αμφισβήτηση των θεσμών διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων, 
το συνδικαλιστικό κίνημα στον χρηματοπιστωτικό τομέα της εθνικής οικονομίας, 
γενικότερα η εργατική τάξη της χώρας μας, φαίνεται να αποτελεί το κεντρικό στόχο της 
από καιρού σχεδιαζόμενης επίθεσης των τροϊκανών (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ)!   
 

 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΘΕΣΜΙΚΗ, ΜΑΖΙΚΗ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΑ.  
 

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου ξεκαθάρισε με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο πως κάθε 
αναφορά από οπουδήποτε και αν προέρχεται σε ονοματολογία μελών του και μάλιστα 
με μειωτικούς της αποδεδειγμένης επαγγελματικής τους επάρκειας και αναντίρρητης 
ηθικής τους υπόληψης χαρακτηρισμούς, συνδικαλιζόμενων δηλαδή ανθρώπων που 
υπηρετούν πιστά την Τράπεζα και τους καταστατικούς της σκοπούς, αλλά και συνδράμουν από 
την πρώτη κιόλας στιγμή παρουσίας τους στους χώρους εργασίας την ενδυνάμωση της βάσης 
του Σωματείου, καθώς και τον ταξικό του προσανατολισμό, παραβιάζει τον πυρήνα της 
έννοιας του ίδιου του Συνδικάτου και αποκρούεται ως υπονομευτική.    
 

 Τέλος, σχετικά με τα νέα χαλκεύματα που έρχονται να πλήξουν εκ νέου την Attica Bank, 
τους καθ’ όλα αναγνωρισμένους επί σειρά ετών από την αγορά και τον ανταγωνισμό 
ανθρώπους της περί δήθεν «θαλασσοδανείων» κ.λπ. παντελώς ανυπόστατων κατηγοριών, 
ποινικοποιώντας εν τοις πράγμασι το επάγγελμά μας, τους απαντάμε πως στηρίζοντας μέχρι 
τέλους τους άξιους συναδέλφους μας, κάτι που είμαστε σίγουροι πως θα κάνει φυσικά και η 
Τράπεζα, στο φως της δικαιοσύνης θα λάμψει τελικά η αλήθεια, αποκαλύπτοντας πως για την 
απομόχλευση της οικονομικής δραστηριότητας, την καθίζηση της αγοράς και τις πτωχεύσεις 
υπεύθυνες είναι οι εκάστοτε ασκούμενες πολιτικές και οι πάτρονές τους.  

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΝΙΚΗ 
ΓΙΑ ΜΑΣ & ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α. 
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                                        ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΓΚΑ  


