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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 55 
 

O ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

 Με απόφαση της Διοίκησης της Τράπεζας, που μόλις ανακοινώθηκε, μετατίθενται από 
30/4/2018 εννέα (9) εργαζόμενοι εκτός του τόπου εργασίας, αλλά και κατοικίας τους, στα πλαίσια 
σύμφωνα πάντα με την σχετική Πράξη Διευθύνοντος Συμβούλου την εν εξελίξει αναδιάρθρωση των 
Καταστημάτων και Υπηρεσιών της Τράπεζας, καθώς και την επιτακτική ανάγκη κάλυψης των 
υπηρεσιακών αναγκών για την ενίσχυση της στελέχωσης που απαιτείται για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτύου.  
 

 Η ίδια Πράξη, ενώ ορθά επικαλείται μεταξύ άλλων σημείων και το Άρθρο 18 του συνημμένου 
Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού της Τράπεζας, στο οποίο τίθενται υποχρεωτικοί κανόνες που 
πρέπει να διέπουν το καθεστώς μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων, έρχεται ουσιαστικά ν’ 
ανατρέψει το περιεχόμενό του μιας και εν προκειμένω φαίνεται να παραβιάζεται εμφατικά η πρότερη 
στάθμιση –πέραν του συμφέροντος της Τράπεζας– και της οικογενειακής κατάστασης, όπως και της 
υγείας του εργαζόμενου, η ιεραρχική του θέση και η δυνατότητα εξέλιξής του, ενώ ούτε λόγος να γίνεται 
φυσικά για τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων!  
 

 Σαφώς και αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των στιγμών που μία μεγάλη σε όγκο και 
επιτυχής κατά τα συμφραζόμενα εργοδοτικών κύκλων Εθελουσία Έξοδος Προσωπικού γεννά στην 
Τράπεζα ή/και την πλήρωση των σημαντικών λειτουργικών κενών που η περάτωσή της απαιτεί, ακόμα 
ακόμα και κάθε ακαριαία αντίδραση της διοίκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, 
όμως, επουδενί συνάδει με την επιδεικνυόμενη κατά τ’ άλλα «εταιρική κοινωνική ευθύνη» που 
ομνύει συχνά πυκνά η Τράπεζα, η λήψη βεβιασμένων αποφάσεων που αδιαφορούν για τον 
παράγοντα άνθρωπο και συνθλίβουν τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών 
που εκ του νόμου απαγορεύουν κάθε καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους του εργοδότη, ενώ 
όπου και όποτε αυτή εκδηλώνεται στην πορεία καταπίπτει.  
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα συνεδριάσει αύριο, Τετάρτη, 11/4/2018 
προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις, γνωστοποιώντας παράλληλα στην εργοδότρια 
πλευρά πως η αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος των μαζικών χώρων της Τράπεζας θα 
κινηθεί –όπως πάντα άλλωστε– στα σαφώς οριζόμενα πλαίσια που οι Νόμοι και ο Κανονισμός 
Εργασίας Προσωπικού ορίζουν, πρωτίστως οι δεσμοί συναδελφικότητας και το πνεύμα 
αλληλεγγύης επιτάσσουν, προασπίζοντας, έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τ’ ατομικά, 
συλλογικά, κλαδικά και ταξικά συμφέροντα των μελών του, αλλά και την ίδια την Τράπεζα!   
      
                                        Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 
 

                                                      Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α. 
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                           ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΓΚΑ 


