ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
Με επιφύλαξη δικαιωμάτων
Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ », που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πεσμαζόγλου αρ. 6.

ΠΡΟΣ
1. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. » που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Πεσμαζόγλου αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Κλεάνθη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο εκ
της εργασίας του Αθηνών, οδός Πεσμαζόγλου αρ. 6.
3. Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντή προσωπικού και
προϊστάμενο τμήματος μισθοδοσίας..
……………………..

Σας απευθύνουμε την παρούσα, για γνωστοποίηση και τις
νόμιμες συνέπειες, προειδοποίηση και πρόσκληση αποχής από
ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις, που προσβάλλουν τα δικαιώματα και
τα έννομα αγαθά που αναφέρονται αμέσως παρακάτω.
Α. Στις 24 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε η με Αρ. Πρωτ:ΕΓΔΕΚΟ 2091
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

της

Ειδικής

Γραμματείας

Δημοσίων

Επιχειρήσεων

και

Οργανισμών με Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.
4024/2011 ( ΦΕΚ 226/Α΄ ) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015 » για τους
φορείς του κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005.
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Στον πίνακα αποδεκτών της άνω εγκυκλίου, η οποία κυκλοφόρησε ένα
σχεδόν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου 4024/2011 στις 27-10-2011,
διαλαμβάνεται,

ως

τελευταίος

αποδέκτης

και

το

Ταχυδρομικό

Ταμιευτήριο.
Σύμφωνα με την άνω εγκύκλιο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο «
εντάσσεται » στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1β του άρθρου 31 του νόμου,
που αφορά στην μείωση των αποδοχών των εργαζομένων των εταιρειών που
θα υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής.
Η παραπάνω επιχειρούμενη ένταξη, αν δεν οφείλεται σε προφανή
παραδρομή των υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΓΔΕΚΟ, είναι παντελώς
αυθαίρετη και προδήλως παράνομη, καθόσον ουδέν έρεισμα ευρίσκει
στην άνω διάταξη και τούτο διότι :
Για να υπαχθεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 1β του άρθρου 31 του ν. 4024/20011, θα πρέπει να συντρέχουν,
σύμφωνα με την διάταξη αυτή, την οποία επαναλαμβάνει αυτολεξεί η άνω
εγκύκλιος, σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις :
α. Το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3
του 3429/2005 να διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την
πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Το Δημόσιο να είναι πλειοψηφών μέτοχος και
γ. Η διοίκηση της επιχείρησης να μην ασκείται από το μέτοχο της
μειοψηφίας.
Β. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. είναι Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του παρ. 1 « Το
διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη
και η θητεία του είναι πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι της εταιρείας. Δύο από τα μέλη είναι
εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εταιρεία και εκλέγονται μεταξύ αυτών με
άμεση και καθολική ψηφοφορία μαζί με τους αναπληρωτές τους, αφότου
ειδοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλέον αντιπροσωπευτική
πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην εταιρεία. Τα
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υπόλοιπα εννέα (9) μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σε
μυστική ψηφοφορία ».
Πλέον αυτού, όπως προκύπτει από το μετοχολόγιο της εταιρείας, το
Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 34% των μετοχών της.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ασκεί σήμερα τη διοίκηση του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έχει εκλεγεί από την 14η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων του της 11ης Δεκεμβρίου 2009.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, αδιστάκτως προκύπτει ότι το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν μπορεί να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 1β του άρθρου 31 ν. 4024/2011, εφόσον το Διοικητικό του Συμβούλιο
δεν διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό του και τις διατάξεις του
ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, το δε Ελληνικό Δημόσιο δεν κατέχει το
50% συν μία μετοχή και επομένως δεν είναι πλειοψηφών μέτοχος. Δηλαδή
ελλείπουν οι δύο από τις τρεις προϋποθέσεις που θέτει η άνω διάταξη.
Γ. Από τα ανωτέρω εκτιθέμενα καθίσταται προφανές ότι η άνω
ενέργεια του Ειδικού Γραμματέα της ΕΓΔΕΚΟ να διαλάβει στον πίνακα
αποδεκτών της εγκυκλίου και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο μάλιστα
δεν ανήκει στις ΔΕΚΟ, γεγονός που μάλλον διαφεύγει του κ. Ειδικού
Γραμματέα, προκειμένου η διοίκησή του να εφαρμόσει τις διατάξεις του
άρθρου 31 ν. 4024 είναι παντελώς αυθαίρετη και προδήλως παράνομη.
Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν πληρούνταν οι τιθέμενες με
την άνω διάταξη προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν και του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου και τότε ακόμα, θα ήταν παράνομη η υπαγωγή αυτή, διότι η
άνω διάταξη προσκρούει στα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της
συλλογικής αυτονομίας και της ελεύθερης διαμόρφωσης των ειδικών όρων
αμοιβής

και

εργασίας

με

διαπραγματεύσεις

μεταξύ

εργοδότη

και

εργαζομένων και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας ( 22 παρ. 2 και 23 παρ. 1,
98, 154 Δ.Σ.Ε., Π.Π.Ε.Σ.Δ.Α. κ.λ.π. ), αλλά και στις διατάξεις του Κοινοτικού
Δικαίου για την αθέμιτη ενίσχυση επιχειρήσεων.
Δ. Επειδή η παραπάνω ενέργεια του Ειδικού Γραμματέα της ΕΓΔΕΚΟ
είναι αυθαίρετη και προδήλως παράνομη.
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Επειδή ήδη έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σε όλους τους
εργαζόμενους στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Επειδή θα πρέπει άμεσα η διοίκηση να αποκρούσει την αυθαίρετη και
παράνομη ενέργεια του Ειδικού Γραμματέα, ώστε να αποκατασταθεί το κλίμα
ηρεμίας που απαιτείται κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Επειδή οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ρυθμίζονται από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών, την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας μεταξύ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Συλλόγου μας, τον
έχοντα ισχύ νόμου Κανονισμό Εργασίας και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Επειδή, σε περίπτωση κατά την οποία η Διοίκηση του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου, υλοποιήσει την άνω αυθαίρετη και παράνομη « υπόδειξη
», με την οποία θα παραβιάζονται πλείστες διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας για την προστασία των συλλογικών ρυθμίσεων και του μισθού
( ενδεικτικά αρθ.21 ν. 1876/1990, α.ν. 690/45 κ.λ.π. ), τότε θα προκύψουν
για τα μέλη της διοίκησης αστικές και ποινικές ευθύνες για τις
παραπάνω πράξεις, θα διεκδικήσουμε δε δικαστικά την πλήρη
αποκατάσταση όλων των ζημιών, υλικών και ηθικών, που θα
προκληθούν στους εργαζομένους μας καθώς επίσης και την τιμώρηση
των υπευθύνων σύμφωνα με τους όρους του ποινικού νόμου.
Επιπλέον, με τη λήψη της παρούσας δεν μπορείτε πλέον να
επικαλεστείτε συγγνωστή νομική πλάνη για την απαλλαγή σας από
κάθε είδους κυρώσεις που απειλεί ο νόμος.
Κατόπιν αυτών

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
Για τις παραπάνω παράνομες ενέργειες

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τη διοίκηση της Τράπεζας όχι μόνον να απόσχει από οποιαδήποτε
ενέργεια υλοποίησης της άνω αυθαίρετης και προδήλως παράνομης
υπόδειξης του Ειδικού Γραμματέα της ΕΓΔΕΚΟ, αλλά ταυτόχρονα να
αποκρούσει και να αποδοκιμάσει την ενέργεια αυτή, η οποία έχει ήδη
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προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα συμφέροντα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
και των εργαζομένων του.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι,

σε

περίπτωση

απόπειρας

υλοποίησης

της

παντελώς

αυθαίρετης και παράνομης αυτής « υπόδειξης », ο Σύλλογός μας και οι
εργαζόμενοι θα αντιδράσουν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και θα
προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενώπιον των πολιτικών και
ποινικών Δικαστηρίων.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα
προς αυτούς που απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και
να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2011
Για την εξωδίκως προσκαλούσα και δηλούσα συνδικαλιστική οργάνωση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΛΙΑΜΗΣ

