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ΠΡΩΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ .Τ.Ε.Σ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΤΜΒΑΗ
Συνάδελφοι, Συναδζλφιςςεσ,
Πραγματοποιικθκε χκεσ 11/5/2022, θ πρϊτθ ςυνάντθςθ του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
κ. Π. Μυλωνά, τθ Γενικι Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα Ε. Χατηθιωάννου και το Βοθκό Γενικό Διευκυντι κ. Γ.
Αρμελινιό, για τθν νζα Επιχειρθςιακι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ.
Κατακζςαμε διεξοδικά και τεκμθριωμζνα τισ οικονομικζσ και κεςμικζσ διεκδικιςεισ μασ για τθ νζα 3ετι Επιχειρθςιακι
Σφμβαςθ. Πρόκειται για διεκδικιςεισ με βάςθ τισ διαχρονικζσ αξίεσ και αρχζσ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. οι οποίεσ ανταποκρίνονται
ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των ςυναδζλφων μασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα δυςμενι ςυγκυρία αλλά και τθ
κετικι πορεία τθσ Τράπεηασ, όπωσ αποτυπϊκθκε και ςτα αποτελζςματα που ανακοινϊκθκαν πρόςφατα. Μια κετικι
πορεία ςτθν οποία θ ςυμβολι των εργαηόμενων υπιρξε κακοριςτικι.
Τονίςαμε προσ τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ ότι θ Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ κα πρζπει να χαρακτθρίηεται:
 από τθν ζμπρακτθ αναγνϊριςθ τθσ ςυμβολισ των εργαηομζνων και τθσ προςπάκειασ που ζχουν καταβάλει τα
τελευταία χρόνια να ςτθρίξουν τθν Τράπεηα υπό εξαιρετικά αντίξοεσ ςυνκικεσ και μζςα ςε ζνα διαρκϊσ
μεταβαλλόμενο περιβάλλον διαδοχικϊν κρίςεων
 από τθ διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ εργαςιακισ αςφάλειασ και προοπτικισ το οποίο αποτελεί για τουσ
ςυναδζλφουσ κίνθτρο, ςε αντίκεςθ με τισ αδιζξοδεσ και αναποτελεςματικζσ πολιτικζσ τθσ υπζρμετρθσ
εντατικοποίθςθσ και τθσ ολοζνα αυξανόμενθσ πίεςθσ.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. διεκδικεί:


Ρήτρα για τθν προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ.



Μιςκολογικζσ αυξήςεισ με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο Δίκτυο.



Ενίςχυςθ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.



Ζκτακτη οικονομική ενίςχυςη για τθν αντιμετϊπιςθ του κφματοσ ακρίβειασ ςε αγακά και καφςιμα.



Ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για τα δάνεια του προςωπικοφ.



Εξειδίκευςθ και επιπλζον ρυκμίςεισ των όρων που προβλζπει θ Κλαδικι Σ.Σ.Ε. για τθν τηλεργαςία. Οικονομικι
κάλυψθ των τθλεργαηόμενων.



Αυξιςεισ κοινωνικϊν επιδομάτων και επιδομάτων πρόνοιασ.



Προςλήψεισ προςωπικοφ.



Εκπαίδευςη και ςυνεχι κατάρτιςθ των εργαηόμενων ειδικά ςτα πεδία νζων ειδικοτιτων που προκφπτουν από τθν
εξζλιξθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των τραπεηικϊν εργαςιϊν.



Ζνταξθ όλων των εργαηόμενων ςτο Λογαριαςμό Αποκατάςταςησ Τζκνων.



Ενεργοποίθςθ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Δήλοσ.



Ενίςχυςη των πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και τθσ Λζςχθσ εργαηομζνων.
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Σχετικά με τα αιτιματά μασ, θ Διοίκθςθ επιφυλάχκθκε να απαντιςει ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ θ οποία ηθτιςαμε να
πραγματοποιθκεί άμεςα.
Η Διοίκθςθ από τθν πλευρά τθσ ηιτθςε, παράλλθλα με τθ διαπραγμάτευςθ για τθ νζα Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ, τθ
διεξαγωγι διαλόγου για αλλαγζσ ςτον Κανονιςμό Εργαςίασ προκειμζνου να καταλιξουμε ςε ςυμφωνία και για τα δφο
αυτά κεςμικά κείμενα.
Όπωσ είναι αυτονόθτο, θ αντίδραςι μασ ςε αυτι τθν πρόταςθ ιταν άμεςθ και ξεκάκαρθ:
Ο Κανονιςμόσ Εργαςίασ δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να ςυνδζεται με τθ διαπραγμάτευςθ και τθν υπογραφι τθσ
Επιχειρθςιακισ φμβαςθσ ι να μπαίνει ςαν προαπαιτοφμενο.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ο κεςμικόσ ςυνομιλθτισ τθσ Διοίκθςθσ για όλα τα κζματα που αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ. Ζχει
αποδείξει διαχρονικά ότι δεν φοβάται το διάλογο ςτον οποίο πάντα προςζρχεται με τεκμθριωμζνεσ απόψεισ και
επιχειριματα. Όμωσ, δεν κα αποδεχκεί καμία ςχετικι ςυηιτθςθ κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων για τθν
υπογραφι τθσ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ.
Συνάδελφοι, Συναδζλφιςςεσ,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μπαίνει μπροςτά ςτθ μάχθ τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν υπογραφι μιασ ικανοποιθτικισ Επιχειρθςιακισ
Σφμβαςθσ για τθν επόμενθ 3ετία. Με διεκδικιςεισ δίκαιεσ, ρεαλιςτικζσ, τεκμθριωμζνεσ.
Η πορεία τθσ Τράπεηασ προσ το μζλλον και θ ανάπτυξι τθσ δεν μποροφν να προχωριςουν χωρίσ αςφαλείσ,
ικανοποιθμζνουσ εργαηόμενουσ, χωρίσ προοπτικι.
Γνωρίηουμε ότι θ μάχθ δεν κα είναι εφκολθ. Θα τθ δϊςουμε αξιοποιϊντασ όλα τα μζςα. Με ςχζδιο, ενότθτα,
αποφαςιςτικότθτα.
Για τθν εξζλιξθ των διαπραγματεφςεων κα υπάρχει ςυνεχισ ενθμζρωςθ μζςω ανακοινϊςεων και επιςκζψεων από
κλιμάκια του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.

Καλοφμε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να παραμείνουν ςυςπειρωμζνοι γφρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Σθ μάχθ για τθν υπογραφι τθσ νζασ Επιχειρθςιακισ φμβαςθσ κα τθ δώςουμε και κα τθν κερδίςουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Θφμιοσ
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