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Συνάδελφοι,
Σε καθηµερινή βάση γινόµαστε ποµποί και δέκτες µηνυµάτων σε σχέση µε την καθιερωµένη
ως «ατζέντα» των προβληµάτων που ταλανίζουν την Τράπεζα. Ζητήµατα που έχουν αξιολογηθεί ως βαρύνουσας σηµασίας για την καλή πορεία της Τράπεζας και πρέπει να τύχουν άµεσης
και προσήκουσας λύσης. Αναντίρρητα για τα θεµελιώδη αυτά θέµατα θα πρέπει να εξευρεθούν
λύσεις και µάλιστα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, πριν η καµπάνα χτυπήσει πένθιµα.
Τί γίνεται όµως µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας;
Δυστυχώς τόσο η Διοίκηση όσο και οι συνδικαλιστές θεωρούµε πως η επίλυση των «µεγάλων»
προβληµάτων συνιστά πανάκεια για την ανόρθωση της πορείας της Εµπορικής και ξεχνάµε
πως η Εµπορική είναι το δυναµικό της και λησµονούµε πως οι άνθρωποι αυτοί έρχονται
αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, προβλήµατα που επιζητούν εναγωνίως
λύση. Ωστόσο, θεωρώντας πως αυτά αφορούν έναν ή ορισµένους συναδέλφους καταλήγουµε
λανθασµένα στο ότι δεν είναι άξια της ενασχόλησής µας µε αυτά. Και όταν οι συνδικαλιστές τα
θέσουµε υπόψη των αρµοδίων στελεχών της Εµπορικής, τότε είτε µας στέλνουν από τον Άννα
στον Καϊάφα, µε αποτέλεσµα να µη συνδράµουν ουσιαστικά και να γυρίζουν την πλάτη στα θέµατα της καθηµερινότητας είτε η απάντηση είναι πως έχουν σοβαρότερα θέµατα να επιλύσουν.

Απόρροια όλων αυτών;
Τα προβλήµατα αυτά που ταλανίζουν καθηµερινά τους συναδέλφους χρονίζουν, διογκώνονται και πλέον έρχονται «επάξια» να ανταγωνιστούν σε έκταση και βάθος εκείνα που περιλαµβάνονται στην ατζέντα των σοβαρών – µεγάλων προβληµάτων.
Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό γιατί εµείς, ως Σύλλογος, θεωρούµε πως τα προβλήµατα της καθηµερινότητας πρέπει να τύχουν ίδιας προσοχής και αντιµετώπισης µε τα µεγάλα προβλήµατα, όπως εκείνο του Ασφαλιστικού και του Κανονισµού Λειτουργίας, τα οποία ούτως ή άλλως περιλαµβάνονται στο πλέγµα των διεκδικήσεων όχι µόνο των
πρωτοβάθµιων σωµατείων, αλλά και των δευτεροβάθµιων Οµοσπονδιακών φθάνοντας ακόµη
και στα τριτοβάθµια όπως η Γ.Σ.Ε.Ε.
Επειδή όµως όσες φορές απευθυνθήκαµε στους αρµοδίους για τα ζητήµατα της καθηµερινότητας, οι προσπάθειές µας για την επίλυσή τους απέβησαν άκαρπες, γιατί ερχόµασταν αντιµέτωποι µε την άρνηση ενασχόλησής τους µε αυτά, και έτσι αναγκαστήκαµε να στραφούµε απευθείας στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
Ο κ. Strub, κατανοώντας τη διάσταση του προβλήµατος, µη θέλοντας όµως ταυτοχρόνως να
παραδεχθεί και να θίξει τα κακώς κείµενα, δηλαδή την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών
από τους αρµοδίους ως αναξίων να ασχοληθούν, µας ανέφερε ότι θα µπορούσαµε να απευθυνόµαστε απευθείας σε εκείνον. Καταρχήν θα θέλαµε δηµοσίως να εκφράσουµε τις ευχαριστίες
µας στον Διευθύνοντα Σύµβουλο για το γεγονός ότι αντιµετώπισε τα καθηµερινά ζητήµατα που
ταλανίζουν τους συναδέλφους, καθιστώντας τα άξια προσοχής και αντιµετώπισης και αναγνωρίζουµε την προσπάθειά του να δώσει λύσεις. Εντούτοις δεν είναι δυνατόν να επιλύει όλα τα
ζητήµατα της καθηµερινότητας των συναδέλφων ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας παρά
µόνο να επιλαµβάνεται των ζητηµάτων εκείνων στα οποία δεν µπορούν να δώσουν λύσεις οι
αρµόδιοι
.
Γι΄ αυτό λοιπόν το λόγο προτείναµε στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τη σύσταση ενός
Γραφείου Υποδοχής και Επίλυσης αιτηµάτων - προβληµάτων των συναδέλφων για τα ζητήµατα που τους ταλανίζουν στην
καθηµερινότητά τους, ώστε να βρίσκονται λύσεις και να εξοµαλύνονται οι
εργασιακές σχέσεις και γενικότερα το εργασιακό περιβάλλον.
Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν οι ασφαλιστικές αυτές δικλείδες
για δίκαιη και άµεση αντιµετώπιση των όσων αιτούνται οι συνάδελφοι στο Γραφείο αυτό, ώστε ακόµη και στην περίπτωση που απορριφθούν τα αιτήµατά τους, η απόρριψη αυτή να συνοδεύεται από
πλήρη αιτιολόγηση, για να µην καταλαµβανόνται οι συνάδελφοι
από το αίσθηµα της αδικίας.
Συνάδελφοι,
Χαρακτηριστικό παράδειγµα προβλήµατος της καθηµερινότητας που τέθηκε υπόψη του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι εκείνο του νεοσύστατου Καταστήµατος 549 της Κοζάνης.
Έχει ληφθεί η απόφαση να χορηγείται στους συναδέλφους εργαζοµένους σε καταστήµατα
της Κοζάνης επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας. Το Κατάστηµα 507 της Κοζάνης που στεγαζόταν σε
κτίριο της οδού Ειρήνης 1, στην πλατεία Νίκης, µετεστεγάστηκε σε κτίριο της οδού Λ. Καραµανλή. Οι συνάδελφοι εργαζόµενοι του Καταστήµατος 507, όπερ και ήταν αυτονόητο, συνέχισαν και
υπό τη νέα διευθύνση του Καταστήµατος να λαµβάνουν το εν λόγω επίδοµα. Στο κτίριο δε της
οδού Ειρήνης 1 συστάθηκε νέο Κατάστηµα τον Φεβρουάριο του 2009, το 549, ωστόσο στους συναδέλφους αυτού του Καταστήµατος δεν χορηγήθηκε, αναιτιολόγητα εκ µέρους της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναµικού, ανθυγιεινό επίδοµα.

Στις συνεχείς µας πιέσεις για τη δικαίωση του αιτήµατός µας περί καταβολής του στους συναδέλφους, η απάντηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού, οκτώ µήνες µετά από συνδικαλιστικές πιέσεις, ήταν πως θα εχορηγείτο σύµφωνα µε τα ρυθµιζόµενα στην επερχόµενη επιχειρησιακή σύµβαση, η οποία συνήφθη το τελευταίο δεκαήµερο και στην οποία δεν υπήρξε καµία
αναφορά στο ζήτηµα αυτό.
Το αίτηµά µας ωστόσο δικαιώθηκε, καθώς το επίδοµα θα χορηγηθεί στην επόµενη µισθοδοσία των εργαζοµένων, σύµφωνα µε υπόσχεση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού.
Ωστόσο η ολιγωρία στην επίλυση αυτού του καθηµερινού προβλήµατος τό κατέστησε χρονίζον ώστε σαν την λερναία ύδρα να ξεφυτρώνουν περισσότερα κεφάλια - προβλήµατα.
l
Τι θα γίνει µε το επίδοµα που δεν καταβλήθηκε από της µετεστεγάσεως µέχρι της καθυστηρηµένης καταβολής του;
l
Θα πρέπει να ασκηθούν εκ νέου συνδικαλιστικές πιέσεις προκειµένου να καταβληθούν
περαιτέρω τα αναδροµικά;
Λαµβάνεται υπόψη από τα αρµόδια στελέχη πως ακόµη και αν καταβληθούν τα αναδροl
µικά έχει ούτως ή άλλως προκληθεί ανεπανόρθωτη οικονοµική και ηθική αναστάτωση
στους συναδέλφους;
l
Τι θα γίνει επίσης µε την άδεια που συνδέεται µε το ανθυγιεινό επίδοµα που θα έπρεπε, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τον Οργανισµό της Τράπεζας, να ληφθεί µέχρι την
31.12.2009;
Γίνεται εποµένως, συνάδελφοι, αντιληπτό πως η ολιγωρία στην επίλυση ενός προβλήµατος
καθηµερινότητας το γιγαντώνει και το εξοµοιώνει από άποψη σηµασίας και αξίας προσοχής µε
το «µεγάλο» πρόβληµα, πόσο µάλλον δε αν αναλογιστεί κανείς πως µία µεγάλη µερίδα συναδέλφων έρχονται αντιµέτωποι, είτε ατοµικά είτε ως οµάδες, µε τέτοιου είδους προβλήµατα καθηµερινότητας.
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