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πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

Ελώ δελ έρεη πξνιάβεη αθόκε λα νινθιεξσζεί ε κεηαθίλεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ acquiring 

ζην λέν εξγνδόηε, θαη ελώ βξηζθόκαζηε ζε έμαξζε ηεο παλδεκίαο ζηε ρώξα καο, ε Σξάπεδα 

καο ελεκέξσζε ρζεο γηα ην θιείζηκν 25 αθόκε θαηαζηεκάησλ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα. 

ύκθσλα κε ηε ρζεζηλή ελεκέξσζε ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζα θιείζνπλ είλαη: 6 ζηελ Αηηηθή, 

3 ζηε Θεζζαινλίθε θαη 16 ζηελ πεξηθέξεηα. 

 

ρεηηθά κε ηελ ηύρε ησλ ζπλαδέιθσλ καο εξγαδνκέλσλ ζηα ελ ιόγσ θαηαζηήκαηα ζα δνζεί 

κηα από ηηο 3 παξαθάησ επηινγέο: 

 

1. Απνξξόθεζε ηνπ εξγαδόκελνπ ζε θνληηλό θαηάζηεκα (όπνπ απηό είλαη εθηθηό) 

2. Μόληκε κεηαθίλεζε ζε Αηηηθή ή Θεζζαινλίθε κε αύμεζε ζην κηζζό, θάιπςε κέξνπο 

ησλ εμόδσλ κεηαθόκηζεο θαη bonus, ρσξίο πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα πνζά. 

3. πκκεηνρή ζε πξόγξακκα εζεινύζηαο εμόδνπ ή ππνρξεσηηθήο άδεηαο (sabbatical) 

ρσξίο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο όξνπο θαη ηα πνζά ζηελ παξνύζα θάζε. 

 

Η αηθληδηαζηηθή απηή θίλεζε ηεο Σξάπεδαο ρσξίο θακία πξνεγνύκελε ζπδήηεζε κε ηα 

ζσκαηεία θαη κε ηόζν ζύληνκν ρξνληθό δηάγξακκα πινπνίεζεο θαζώο θαη ε πεξηνξηζκέλε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ησλ ζπλαδέιθσλ δεκηνπξγνύλ πνιιά εξσηεκαηηθά. 

 

Δελ έρεη θηάζεη ζηα απηηά ηεο δηνίθεζεο ν εμνλησηηθόο θόξηνο εξγαζίαο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη νη ελαπνκείλαληεο ζπλάδειθνη κεηά ηελ εζεινύζηα?  

Δελ έκαζαλ από ηα ιάζε ηνπο όηαλ αλαγθάζηεθαλ λα ζέζνπλ βέην πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξίζνπλ ηνλ αλέιπηζηα κεγάιν αξηζκό ζπκκεηνρώλ ζηελ εζεινύζηα?  

Δελ αθνύλ ηνπο πειάηεο - πνπ ηόζν πνιύ δηαθεκίδνπλ πσο είλαη ην επίθεληξν ηεο Σξάπεδαο- 

νη νπνίνη θαζεκεξηλά δπζαλαζρεηνύλ από ηελ ειιηπή εμππεξέηεζε θαη ηηο ηεξάζηηεο 

αλακνλέο?  

Δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηνλ αγώλα πνπ έθαλαλ όινη νη εξγαδόκελνη ηόζα ρξόληα γηα λα 

αιιάμεη ην ‘θαθό’ πξόζσπν ηεο Σξάπεδαο?  
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Δελ αθνύλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηηο Σξάπεδεο γηα λα θξαηήζνπλ ηνλ θόζκν 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο?  

 

Έηζη έρνπλ ζην κπαιό ηνπο ηελ αλάπηπμε ή κήπσο ηειηθά επηδηώθνπλ λα θξαηήζνπλ κόλν ην 

Μπνδνζάθεην ?  

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

όπσο γλσξίδεηε ν ύιινγνο καο έρεη σο βαζηθή πξνηεξαηόηεηα  ηε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο αιιά θαη ησλ δηθαησκάησλ καο κε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο, ρσξίο βηαζηηθέο 

επηζηνιέο επηθνηλσληαθνύ ραξαθηήξα πνπ πεηνύλ ηε κπάια ζηελ θεξθίδα.  

 

Δηαθσλνύκε θαη θαηαγγέιινπκε ηε ζηάζε ηεο Σξάπεδαο θαη θαινύκε ηε Δηνίθεζε λα 

ζεβαζηεί ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

 

Επηηέινπο ε θαξακέια ησλ ‘επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ’ πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα 

απνηειεί δηθαηνινγία γηα θάζε είδνπο ‘απνκάθξπλζε’ ή ‘μεζπίησκα’ ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε ζα ζαο ελεκεξώζνπκε κε λεόηεξε αλαθνίλσζε. 

 

 

 

 
 
ΓΙΑ ΣΟ Γ. 
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