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Θέμα: « Αιφνιδιαστική μετάθεση της Προέδρου του Σωματείου των εργολαβικών 

εργαζομένων της ICAP » 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 
    Η αιφνιδιαστική μετάθεση της Προέδρου του Σωματείου των εργολαβικών εργαζομένων της ICAP 

από το πόστο στο οποίο υπηρετεί εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια στην Εθνική Τράπεζα, έχει 

προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα 

(ΣΥΔΑΠΤΤ), ο οποίος τη χαρακτηρίζει παράνομη, παραθέτοντας τη διάταξη του νόμου για τον 

εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 

ελευθεριών των εργαζομένων (ν.1264/1982). Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι δεν 

επιτρέπεται μετάθεση συνδικαλιστών εργαζομένων χωρίς τη συγκατάθεση της αντίστοιχης 

συνδικαλιστικής οργάνωσης, συγκατάθεση την οποία δεν δίνει ο Σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί 

πάνω από 1.000 εργαζόμενους μέσω τρίτων εταιρειών στην Εθνική Τράπεζα, με περίπου 200 εξ 

αυτών να βρίσκονται στο κτίριο της οδού Πειραιώς. 
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«Με πολύ κόπο χτίσαμε τα τελευταία εννιά χρόνια το Σωματείο μας και καταφέραμε να δώσουμε 

μικρές και μεγάλες μάχες και να έχουμε μικρές και μεγάλες νίκες. Οι εργαζόμενοι μέσω τρίτων 

εταιρειών απέκτησαν φωνή και διεκδίκησαν τα αυτονόητα. Μέσα στην πανδημία φροντίσαμε ώστε 

τα μέτρα προστασίας να ληφθούν καθολικά για όλους τους εργαζόμενους. Εξηγήσαμε γιατί τα τεστ 

πρέπει να γίνουν σε όλους χωρίς εξαιρέσεις διότι μόνο έτσι θα προστατευτεί το προσωπικό, τόσο το 

τακτικό προσωπικό όσο και αυτό των τρίτων εταιρειών. Θεωρήσαμε επίσης ότι έπρεπε να 

καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε όλοι οι γονείς που επιθυμούσαν να πάρουν τις άδειες ειδικού 

σκοπού, όλοι όσοι ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες να πάρουν την άδεια που εδικαιούντο. Ωστόσο αυτό 

φαίνεται ότι ενόχλησε πολύ έτσι ώστε να φτάσουμε στην, με Διευθυντικό δικαίωμα, απόφαση 

μετάθεσης της προέδρου», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΔΑΠΤΤ. 

     Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης,  το θέμα ξεκίνησε όταν εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού στο 

τρίτο μεγαλύτερο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Παρά το γεγονός ότι στο εν λόγω κτίριο 

απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι που μοιράζονται κοινόχρηστους χώρους, η Διοίκηση 

ήθελε να απολυμάνει μόνο τον χώρο του τμήματος στο οποίο εντοπίστηκε το κρούσμα και να 

διενεργήσει τεστ αποκλειστικά στους εργαζόμενους αυτού.  Μετά την επιμονή της προέδρου του 

ΣΥΔΑΠΤΤ η Διοίκηση προχώρησε στη διενέργεια μαζικών τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων 

έδειξαν κι άλλα κρούσματα, γεγονός το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο του κτιρίου της Εθνικής 

Τράπεζας στην οδό Πειραιώς για μία εβδομάδα.  Τότε ο επιβλέπων το έργο που έχουν αναλάβει οι 

εργολαβικοί της ICAP, επικοινώνησε με την Πρόεδρο της ΣΥΔΑΠΤΤ και την ενημέρωσε ότι ακόμη και 

μετά την αναστολή λειτουργίας μίας εβδομάδας, για λόγους αποσυμφόρησης η ίδια θα παραμείνει 

σπίτι της για ακόμα μία εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να της αναθέσει εργασία και χωρίς να της έχει 

χορηγηθεί laptop για τηλεργασία παρά το γεγονός ότι η ίδια το έχει ζητήσει ήδη από την περίοδο 

της καραντίνας. Της ανακοίνωσε παράλληλα ότι σύντομα θα μετατεθεί στο κεντρικό κτίριο της 

εταιρείας, σε απροσδιόριστο πόστο και χωρίς συγκεκριμένα καθήκοντα.  Παρά τις αλλεπάλληλες 

κρούσεις της Προέδρου του ΣΥΔΑΠΤΤ, η οποία ζητούσε επιμόνως να μάθει λεπτομέρειες για τη νέα 

θέση για την οποία την προορίζουν και για το πότε θα αναλάβει υπηρεσία, οι απαντήσεις που 

λάμβανε ήταν εντελώς ασαφείς και χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα.  

 

       

     



 

       Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

1. Με ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας και την 

Επιθεώρηση Εργασίας οι δυσμενείς μεταθέσεις των εργαζομένων; 

2. Πως δικαιολογείτε τη συγκεκριμένη μετάθεση, η οποία έγινε παρά τη διάταξη του 

ν.1264/1982, που προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται μετάθεση συνδικαλιστών εργαζομένων 

χωρίς τη συγκατάθεση της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης; 

3. Δεσμεύεστε να προβείτε σε ενέργειες  για την ανάκληση της αναιτιολόγητης μετάθεσης της 

προέδρου του Σωματείου προς αποκατάσταση της δυσμενούς μεταχείρισής της, απόρροια 

της ασκήσεως των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων της; 
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