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Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2018
Συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας

Συναδέλφισσες συνάδελφοι.
Όπως όλοι γνωρίζετε τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 7 Απριλίου λήγει η επιχειρησιακή
σύμβαση εργασίας που υπεγράφη τρία χρόνια νωρίτερα. Η επιχειρησιακή σύμβαση είναι προϊόν
συμφωνίας μεταξύ της τράπεζας και των εργαζομένων με βάση αυτά που ορίζει ο νόμος 1264/1982
και τα 22,23 άρθρα του Συντάγματος.
Η κρίση που διέρχεται η χώρα τα τελευταία 8 χρόνια επηρέασε καθοριστικά τον τραπεζικό χώρο
πολλαπλώς. Επέφερε αναγκαστικές συγχωνεύσεις και δημιούργησε καινούριες εργασιακές συνθήκες
από την πρόσμιξη διαφορετικών ιστορικών διαδρομών και κουλτουρών.
Είναι πεποίθησή μας και εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες διαλόγου και
συνεννόησης με όλους τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις
δυσκολίες που έρχονται.
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Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της νέας επιχειρησιακής, αποστείλαμε επιστολή (16-01-2018) προς το
αντιπροσωπευτικό σωματείο ζητώντας συνάντηση ώστε να θέσουμε προς συζήτηση τις προτάσεις
μας για τον κανονισμό εργασίας και τη νέα σύμβαση. Δυστυχώς το σωματείο Union δεν αποδέχτηκε
την πρόταση μας για συνάντηση και αντί αυτού ζήτησε να αποστείλουμε γραπτώς τις προτάσεις μας.
Φυσικά και θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας γραπτώς, αναλυτικά και τεκμηριωμένα. Πιστεύουμε
όμως ότι με ανταλλαγές επιστολών, χωρίς συναντήσεις δε διαμορφώνεται κλίμα συνεννόησης. Παρ’
όλα αυτά και με αποκλειστικό γνώμονα το κοινό συμφέρον όλων των συναδέλφων αποστείλαμε τις
προτάσεις στις 7/03/2018.
Παράλληλα, οι σύλλογοι μας έστειλαν κοινή επιστολή συνάντησης προς τη Διοίκηση ώστε να
καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7/03/2018,
παρευρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Καραβίας, η Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
κα Αθηνά Δεσύπρη, καθώς και ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγιεινής και Ασφάλειας κος
Σωτηρόπουλος. Αφού τονίσαμε την ανάγκη διαβούλευσης με όλους τους Συλλόγους, ώστε να
ενημερωθεί η Τράπεζα για τις ανάγκες όλων των εργαζομένων σε αυτή, καταθέσαμε τα επιχειρήματα
μας και τις προτάσεις μας.
Oι Σύλλογοί μας, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες, τις προκλήσεις των ημερών και αυτών
στα χρόνια που έρχονται, καταθέσαμε τα ζητήματα για αλλαγή στον Κανονισμό Εργασίας και τις
κοινές μας προτάσεις για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε
θεσμικά και οικονομικά θέματα.
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προτάσεις μας στο link:
http://sett.gr/wp-content/uploads/2018/02/PROTASEIS-EPIXEIRISIAKIS-2018.compressed.pdf
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