Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 48
Συνάδελφοι,
Σε μια κίνηση ακραίας αυθαιρεσίας σε ορισμένες Μονάδες της Τράπεζας
παρουσιάστηκε το φαινόμενο να μην δίνονται σε συναδέλφους οι άδειες σχολικής
προόδου, ούτε καν προχθές 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα της νέας σχολικής
περιόδου. Οι δικαιολογίες των υπευθύνων των Μονάδων αυτών είναι εντελώς
αστήρικτες και φυσικά παράνομες και αυθαίρετες. Σε επικοινωνία μας με τη Διοίκηση
είχαμε τη διαβεβαίωση ότι οι άδειες σχολικής προόδου παραχωρούνται κανονικά
με βάση τη διαδικασία που είναι αναρτημένη στο Intranet (Ανθρώπινο Δυναμικό Άδειες Προσωπικού - Άδειες για τη διευκόλυνση των Γονέων - Άδεια Σχολικής
Προόδου). Καλούμε τους συναδέλφους να προωθούν κανονικά το αίτημά τους και σε
περίπτωση εκ νέου άρνησης από τα αυθαιρετούντα στελέχη να επικοινωνήσουν με
το Σύλλογό μας.
Επίσης η Διοίκηση αρνείται την απόδοση των φοιτητικών αδειών στους
συναδέλφους και την καταχώρησή τους ως τέτοιες. Ισχυρίζεται ότι πρέπει πρώτα να
καλυφθεί η κανονική άδεια, αγνοώντας ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι-φοιτητές,
τουλάχιστον μέχρι τη θερινή εξεταστική, δεν έχουν εξαντλήσει τις κανονικές τους
άδειες. Έτσι επί της ουσίας τους υποχρεώνει να μην μπορούν στην πράξη να κάνουν
χρήση της φοιτητικής άδειας, όπως προβλέπει ο Νόμος. Καταγγέλλουμε την
πρακτική της Διοίκησης και δηλώνουμε ότι εάν η Τράπεζα συνεχίσει να παρανομεί θα
προσφύγουμε στην Επιθεώρηση Εργασίας.
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Στο ίδιο πλαίσιο με επιστολή της σε συναδέλφους η Διοίκηση ανακοινώνει την
απόφασή της για περικοπή των εξόδων κινήσεως που χορηγούνται μηνιαίως στους
δικαιούχους. Η ενέργεια αυτή της Διοίκησης αντιτίθεται στον ισχύοντα Κανονισμό
Ενοικίων & Οδοιπορικών και στην επιχειρησιακή συνήθεια. Ο Σύλλογος θα
υπερασπιστεί με κάθε τρόπο την καταβολή των οδοιπορικών για τους συναδέλφους
που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει μέσω του ιστότοπου του Συλλόγου μας
(www.seet.gr) η Διοίκηση της Alpha Bank διέκοψε την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου
παράνομα, αυθαίρετα και με το αιτιολογικό της υπερφόρτωσης του συστήματος, την
ηλεκτρονική επικοινωνία του ΣΕΕΤ. Αυτή

η μονομερής ενέργεια δημιουργεί

πρόβλημα επικοινωνίας τόσο εντός της Τράπεζας με τα μέλη μας, όσο και εκτός
Τράπεζας με τις υπερκείμενες οργανώσεις (ΓΣΕΕ,ΟΤΟΕ), τον τύπο -έντυπο και
ηλεκτρονικό- και όλους τους συναλλασσόμενους με το Σύλλογο.
Σκοπός αυτής της αυταρχικής ενέργειας είναι προφανώς το μπλοκάρισμα της
δράσης του Συλλόγου μας ενόψει των μεγάλων εργασιακών και ασφαλιστικών
ανατροπών που απεργάζεται η εργοδοσία .
Τα ζητήματα που ανοίγονται μπροστά μας και τα οποία αφορούν όχι μόνο
τους εργαζόμενους - μέλη του ΣΕΕΤ αλλά και όλου του Ομίλου (χαρακτηριστική είναι
η περίπτωση της μονομερούς καταγγελίας της Σύμβασης του ασφαλιστικού (ΤΑΠΤΠ)
των εργαζομένων που προέρχονται από την Τράπεζα Πίστεως), είναι πολλά και η
εργοδοσία γνωρίζει πολύ καλά ότι η έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων του
Ομίλου είναι εμπόδιο στα σχέδιά της.
Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα αφήσουμε την ενέργεια
αυτή της Διοίκησης αναπάντητη και ότι σε κάθε περίπτωση θα διεκδικήσουμε τα
νόμιμα συνδικαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν από την Εργατική Νομοθεσία. Ως
πρώτη απάντηση καταθέσαμε ήδη ασφαλιστικά μέτρα τα οποία εκδικάζονται τη
Δεύτερα 16/09/2013, με αίτημα την αποκατάσταση της ηλεκτρονικής μας
επικοινωνίας. Δεν μένουμε όμως εκεί. Με περιοδείες και με τα υπόλοιπα μέσα
κοινωνικής

δικτύωσης

που

διαθέτουμε

(site,

αποστολή

μηνυμάτων

και

ανακοινώσεων στα προσωπικά σας e-mail) θα συνεχίσουμε τη δράση και την
ενημέρωσή σας. Υπενθυμίζουμε την απολύτως αναγκαία εγγραφή σας μέσω του site
μας στο σύστημα αυτόματης αποστολής μηνυμάτων και ανακοινώσεων του ΣΕΕΤ.
Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 εκδικάζονται επίσης οι πρώτες αγωγές για
την ένταξη των συναδέλφων μας στον Οργανισμό Προσωπικού της Εμπορικής
Τράπεζας. Η προσπάθεια του Συλλόγου μας για την ένταξη των συναδέλφων μας
στον Οργανισμό Προσωπικού μπαίνει στην τελική δικαστική της φάση. Έχουμε τη
βεβαιότητα ότι θα κερδηθούν οι αγωγές και οι συνάδελφοι θα ενταχθούν πανηγυρικά
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στον Οργανισμό μας, θέτοντας τέρμα στο καθεστώς ομηρείας που τους είχε
επιβάλλει η προηγούμενη εργοδοσία καθώς και το καθεστώς υποσχέσεων χωρίς
αντίκρυσμα που τείνει να επιβάλλει η σημερινή εργοδοσία.
ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΟΥΜΕ

Υ.Γ. : Μετά την παραπληροφόρηση και τη μαύρη προπαγάνδα, οι γνωστοί
"συνάδελφοι - εντολοδόχοι της Διοίκησης" προχωρούν πλέον σε ωμούς εκβιασμούς
και απειλές για να πετύχουν την αποχώρηση των συναδέλφων της πρώην
Εμπορικής από το Σύλλογό μας. Οι συνάδελφοι πρέπει να τους γυρίσουν
αποφασιστικά την πλάτη και να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων τις αιτήσεις
διαγραφής από το Σύλλογό μας. Να ακυρώσουν με αυτόν τον τρόπο τα νοσηρά
σχέδια της εργοδοσίας.
Καλωσορίζουμε τέλος τη συνάδελφο Αλεξάνδρα Σκρίκα στο Δ.Σ. του
Συλλόγου μας , η οποία ανέλαβε τη θέση του Αναπλ. Γεν. Γραμματέα με ομόφωνη
απόφαση της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Μένουμε όλοι εδώ ενωμένοι και αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε τα
συμφέροντα μας, οικονομικά και εργασιακά.
Αγωνιζόμαστε για την προστασία όλων των εργαζομένων και με την
ενεργή παρουσία μας λέμε όχι στα σχέδια διάλυσης του Συλλόγου μας μέσω
της αποστασίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ

Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210-3245.739, 3245.679, 3240.242, 3240.086
Fax.: 210-3240.407 - Εσωτ.τηλ.: 84130, 84440, 84445
Email: seet@alpha.gr & info@seet.gr
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