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ΝΕΑ ΣΡΙΕΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΤΜΒΑΘ 2022-2025

ΤΜΒΑΘ ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ,
ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΚΑΙ ΣΘ ΠΡΟΟΠΣΙΚΘ ΟΛΩΝ
ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΘΝ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ
Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι,
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 28θσ Ιουνίου ενζκρινε με μεγάλθ πλειοψθφία το
πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθ νζα Επιχειρθςιακι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ ςτθν Εκνικι Τράπεηα.
Ζνα πλαίςιο ςυμφωνίασ που ολοκλθρϊκθκε μετά από μια ςειρά ςυναντιςεων και δφςκολων
διαπραγματεφςεων με τθ Διοίκθςθ, παρεμβάςεων ςε όλα τα επίπεδα, τθν επιτυχθμζνθ απεργία τθσ 21 θσ
Ιουνίου και χάρθ ςτο ςχζδιο, τθν αποφαςιςτικότθτα, τθν υπευκυνότθτα και τθ ςκλθρι κακθμερινι δουλειά
των τελευταίων τριϊν μθνϊν.

Θ νζα Επιχειρθςιακι Συλλογικι Σφμβαςθ προςκζτει (αφξθςθ επιδομάτων, πλαίςιο τθλεργαςίασ, κτλ.)
διατθρεί και διαςφαλίηει (διάρκεια ςφμβαςθσ, κωδικοποίθςθ, κτλ.) τα δικαιϊματα όλων των εργαηομζνων
ςτθν Εκνικι Τράπεηα.

Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι,
Με τθ νζα Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ ζγινε δεκτό και ικανοποιικθκε το μεγαλφτερο μζροσ των διεκδικιςεων
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Ειδικότερα:
Διάρκεια ςφμβαςθσ
Ο τριετισ ορίηοντασ τθσ ςφμβαςθσ δίνει αςφάλεια ςτουσ εργαηόμενουσ. Προτάςεισ για Επιχειρθςιακι
Σφμβαςθ μικρότερθσ διάρκειασ μόνο αβεβαιότθτα κα προκαλοφςαν.
Προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ
Θ ςχετικι ριτρα περιλαμβάνεται, και μάλιςτα πιο ιςχυρι, και ςε αυτι τθ ςφμβαςθ.
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Επίδομα Δικτφου
Ιταν ςτθν αιχμι των διεκδικιςεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και ςυνιςτά μια κατάκτθςθ ουςιαςτικι και ςυμβολικι
κακϊσ πρόκειται για τθν πρϊτθ τόςο μεγάλθ αφξθςθ επιχειρθςιακοφ επιδόματοσ από το 2007.
Αποκακίςταται ζτςι μια μεγάλθ αδικία δεκαετιϊν και αίρεται ο διαχωριςμόσ ανάμεςα ςε Δίκτυο και
Διοίκθςθ.
Θ αφξθςθ κα υλοποιθκεί κλιμακωτά ωσ εξισ:





25% από 1/7/2022
25% από 1/12/2023
25% από 1/7/2024
25% από 1/12/2024

Ζτςι επιτυγχάνεται ο διπλαςιαςμόσ του επιδόματοσ Δικτφου και εξίςωςι του με το αντίςτοιχο επίδομα των
Διευκφνςεων Διοίκθςθσ. Αφορά ≈ 3.500 ςυναδζλφουσ και ςτο τζλοσ τθσ τριετίασ κα οδθγιςει ςε μόνιμθ
αφξθςθ των ςτακερϊν αποδοχϊν τουσ κατά ≈ 1.000€ ετθςίωσ.
Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ
Λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που ζχουν διαμορφωκεί τουσ τελευταίουσ μινεσ και τθσ εκτόξευςθσ τθσ
ακρίβειασ, ςυμφωνικθκε θ ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ των εργαηόμενων, κλιμακωτά και ανάλογα με το
μικτό μθνιαίο μιςκό, ωσ εξισ:
 700€ για εργαηόμενουσ με μιςκό μζχρι 2.500€
 400€ για εργαηόμενουσ με μιςκό από 2.500€ - 3.500€
 200€ για εργαηόμενουσ με μιςκό άνω των 3.500€.
Είναι ευνόθτο ότι εφόςον οι ςυνκικεσ δεν αλλάξουν προσ το καλφτερο, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα επαναφζρει τθ
διεκδίκθςθ για οικονομικι ενίςχυςθ των ςυναδζλφων και τα επόμενα χρόνια.
Σ.Τ.Π.Ε.Σ.
Θ ετιςια οικονομικι ενίςχυςθ του Ταμείου Υγείασ μζςω τθσ Επιχειρθςιακισ φμβαςθσ κατά 2,35 εκατ.€
ςυνεχίηεται και τθν επόμενθ τριετία.
Σθλεργαςία
Για πρϊτθ φορά ςε επιχείρθςθ τθσ χϊρασ κεςμοκετείται ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο για τθν τθλεργαςία, με
κατοχφρωςθ μζςω Κλαδικισ και Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ. Μεταξφ άλλων περιλαμβάνει:
 Διάταξθ για τθν αποςφνδεςθ με εξειδίκευςθ τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζςων για τθν παρακολοφκθςι
τθσ
 Προτεραιότθτα ςτθν τθλεργαςία ςε ειδικζσ ομάδεσ εργαηόμενων (π.χ. ΑμεΑ, φροντιςτζσ)
 Μικτό ςφςτθμα εργαςίασ με φυςικι παρουςία και τθλεργαςία
 Δυνατότθτα αίτθςθσ για τθλεργαςία και από τον εργαηόμενο
 Διαβοφλευςθ και ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ανά τρίμθνο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
εφαρμογισ όςων προβλζπονται.
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Επίδομα τρίτεκνων – πολφτεκνων
Αυξάνεται από 200€ ςε 250€ μθνιαίωσ.
Επίδομα μονογονεϊκϊν οικογενειϊν
Αυξάνεται από 100€ ςε 150€ μθνιαίωσ.
Αποκατάςταςθ Σζκνων
Συμφωνικθκε θ ςφςταςθ επιτροπισ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκθςθσ προκειμζνου να εξετάςει τθ δυνατότθτα
δθμιουργίασ ειδικοφ αςφαλιςτικοφ προγράμματοσ για τα τζκνα των ςυναδζλφων που ξεκίνθςαν να
εργάηονται ςτθν Τράπεηα μετά τον Αφγουςτο του 2008.
Εφάπαξ οικονομικι ενίςχυςθ εργαηόμενων για τθν ειςαγωγι των παιδιϊν τουσ ςε Α.Ε.Ι. εκτόσ τόπου
διαμονισ
Αφξθςθ από 500€ ςε 700€.
Δάνεια
Συμφωνικθκαν διατάξεισ, μεταξφ άλλων, για:
 Διατιρθςθ των επιτοκίων ςτα ίδια χαμθλά επίπεδα τθσ προθγοφμενθσ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ παρά
τισ εκτιμιςεισ – προβλζψεισ για ςθμαντικι αφξθςθ των επιτοκίων ςτο προςεχζσ διάςτθμα.
 Αφξθςθ του ορίου ατομικοφ δανείου προςωπικοφ από επτά μικτοφσ μιςκοφσ ςε οκτϊ και από 18.000€
ςε 20.000€.
 Χοριγθςθ τριπλάςιων πόντων go4more ςε ετιςια βάςθ (αντί διπλάςιων) για τθν αποπλθρωμι δόςεων
δανείων.

Λοιπζσ Παροχζσ
Συμφωνικθκε:
 θ απαλλαγι των εργαηόμενων από τθν καταβολι προμθκειϊν για πλθρωμι λογαριαςμϊν Κοινισ
Ωφζλειασ μζςω e-banking ι πάγιασ εντολισ και αφξθςθ τθσ ζκπτωςθσ για κυρίδεσ από 30% ςε 40%,
 θ δθμιουργία ειδικοφ προγράμματοσ για τθν απόκτθςθ αυτοκινιτου μζςω Leasing.

Κανονιςμόσ Εργαςίασ
Συμφωνικθκε θ επιτροπι που είχε κεςμοκετθκεί ςτθν προθγοφμενθ Σφμβαςθ του 2019 να παρατείνει το
ζργο τθσ με ςτόχο τθν ομογενοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων των εργαηόμενων ςτθν Τράπεηα.
Θ Διοίκθςθ από τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ ζκεςε ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υπογραφι τθσ νζασ
Σφμβαςθσ τθν εκ των προτζρων αλλαγι του Κανονιςμοφ Εργαςίασ. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. άμεςα και αποφαςιςτικά
απζρριψε τθ κζςθ τθσ Διοίκθςθσ κακϊσ πρόκειται για ζνα ςοβαρό ηιτθμα διαφορετικισ φφςθσ και
βαρφτθτασ. Ζνα τζτοιο κζμα απαιτεί ςοβαρότθτα, εξαντλθτικό διάλογο και διαβοφλευςθ, χωρίσ όρουσ και
προχποκζςεισ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

4

Επιτροπι βίασ και παρενόχλθςθσ ςτθν Εργαςία
Συμφωνικθκε θ ςυμμετοχι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτθν Επιτροπι.
Εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ του Προςωπικοφ
Προβλζπεται ειδικι διάταξθ για τθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των εργαηομζνων για τθν αντιμετϊπιςθ
των αναγκϊν τθσ ψθφιακισ εποχισ.
Οικονομικι ςτιριξθ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων και Λζςχθσ
Εξαςφαλίηεται θ οικονομικι ςτιριξθ των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων των εργαηομζνων
κακϊσ και θ ςυνζχιςθ λειτουργίασ τθσ Λζςχθσ παρά τα εμπόδια που δθμιοφργθςαν οι ρυκμίςεισ που
προβλζπονται ςτο Νόμο Χατηθδάκθ.
Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι,
Ηοφμε ςε μια εποχι που:
 θ αβεβαιότθτα κυριαρχεί εξαιτίασ διαδοχικϊν, και ςυχνά βίαιων, μεταβολϊν
 οι εξελίξεισ ςε οικονομικό, κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο είναι δφςκολο να προβλεφκοφν
 το περιβάλλον ςτο οποίο ζνα ςωματείο καλείται να κινθκεί, να παρζμβει και να διεκδικιςει γίνεται
ολοζνα πιο πολφπλοκο και εχκρικό.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με ςχζδιο, αποφαςιςτικότθτα και πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ του απζναντι ςτουσ
ςυναδζλφουσ, πετυχαίνει και πάλι να υπογράψει Επιχειρθςιακι φμβαςθ με ικανοποιθτικοφσ όρουσ
κατοχυρϊνοντασ και διευρφνοντασ τα εργαςιακά δικαιϊματα όλων των εργαηόμενων ςτθν Εκνικι Τράπεηα.
Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι,
Θ υπογραφι τθσ νζασ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ είναι μια μεγάλθ κεςμικι νίκθ του .Τ.Ε.Σ.Ε., δεν είναι όμωσ
το τζλοσ του δρόμου.
Μαηί με τουσ υπόλοιπουσ εργαςιακοφσ κεςμοφσ που ζχουμε κατακτιςει ςτθν Εκνικι Τράπεηα, είναι θ
απαραίτθτθ βάςθ για να ςυνεχίςουμε τον κακθμερινό δφςκολο αγϊνα για να προςτατεφςουμε τα
δικαιϊματά μασ και τθν υπθρεςιακι μασ προοπτικι.

Διεκδικοφμε – Διαπραγματευόμαςτε – Πετυχαίνουμε!
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Θφμιοσ
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