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 Επιχειρησιακή Σύμβαση 2018-2021   
 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Δεν είμαστε από αυτούς που θα μεμψιμοιρήσουν ή θα ισοπεδώσουν κεκτημένα και προσπάθειες για 
τη διασφάλιση και διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 
 
Πολλώ δε μάλλον σήμερα που οι συνθήκες στη χώρα και στο Τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά 
δυσοίωνες.  
 
Θέτουμε όμως στο δημόσιο διάλογο και στην κρίση των Συναδέλφων προβληματισμούς και 
προοπτικές.  
 
Με την από 16/01/2018 επιστολή μας προς το αντιπροσωπευτικό σωματείο Union, ζητήσαμε 
συνάντηση να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για τη ΣΣΕ ώστε να διαμορφωθεί μια πιο 
ολοκληρωμένη πρόταση και να δώσουμε το μήνυμα της ενότητας των εργαζομένων στην εργοδοτική 
πλευρά. Δεν έγινε αποδεκτό από την πλευρά του Union. 
 
Παρόλο που δεν είχαμε ενημέρωση, όπως όφειλαν να πράξουν, είτε από την Τράπεζα είτε από το 
Union για την έναρξη και την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΕ η παρέμβαση μας ήταν ηχηρή. 
Απόδειξη αυτών ότι τα 10 από τα 14 άρθρα της ΣΣΕ  που υπογράφτηκε συμπεριλαμβάνονται στις 
προτάσεις μας. 
 
Πιο αναλυτικά: 
 
Οικονομικά θέματα: 
 

• Η αύξηση του επιδόματος εξομάλυνσης κατά 10€. 

• Η κάλυψη εξόδων κατ’ οίκον φύλαξης τέκνων. 

• Η αύξηση επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού κατά 10€. 
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Θεσμικά θέματα - Άδειες: 

• Για εξετάσεις πιστοποίησης πτυχίων. 

• Για νοσηλεία γονέων. 

• Για επιπλοκές στην μητέρα λόγω τοκετού ή στο νεογέννητο.  

• Για φοιτητές (προετοιμασία εξετάσεων). 

• Για απώλεια συγγενικού προσώπου (Α΄ Βαθμού). 

• Ρυθμίσεις για εργαζόμενους γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ. 

Επέκταση ρήτρας απασχόλησης της ΟΤΟΕ για: 

• Για την υπεράσπιση της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Αμφιβάλει πλέον κανείς ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα εάν υπήρχε συνεργασία όλων των 
Συλλόγων για τη διαμόρφωση των διεκδικήσεών μας με ένα ισχυρό και ενωτικό μέτωπο όλων των 
εργαζομένων στην Τράπεζα; 
 
Να μείνουμε όμως στα σημαντικά, δηλαδή στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, τους λόγους 
καταγγελίας της Σύμβασης και τη διαφάνεια στην υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού.  
 
Θέσαμε στην πρότασή μας, ως πρώτης προτεραιότητα ζήτημα, την τροποποίηση του κανονισμού 
εργασίας, ιδιαίτερα στα εξής ζητήματα : 
 

• Προστασία της απασχόλησης - λύση εργασιακής σχέσης  

• Θεσμοθέτηση και καταγραφή της υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού 

Και επειδή τώρα τελευταία κάποιοι συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τις άλλες Τράπεζες τους 
πληροφορούμε ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
 
Α) Οι κανονισμοί εργασίας όλων των Τραπεζών, Πειραιώς, Εθνική, Alphabank και Αττικής ως αιτίες 

λύσης της εργασιακής σχέσης έχουν τις εξής: 

• Σπουδαίο λόγο. 

• Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης. 

• Αδικαιολόγητη απουσία μεγάλου χρονικού διαστήματος. 

Είμαστε η μοναδική Τράπεζα που στον Κανονισμό Εργασίας ως περίπτωση λύσης της εργασιακής 
σχέσης αναφέρει ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος περιπτώσεων και μάλιστα με αμφιλεγόμενες 
γενικεύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στην Τράπεζα να τις ερμηνεύει κατά το δοκούν. 
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Όπως π.χ : 

▪ Ελλιπή υπηρεσιακή απόδοση ή επαγγελματική ανεπάρκεια του υπαλλήλου. 

▪ Απρεπή ή μη δέουσα εν γένει συμπεριφορά. 

▪ Κάθε πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που προκαλεί την δικαιολογημένη απώλεια ή 

κλονισμό της εμπιστοσύνης της Τράπεζας προς τον υπάλληλο. 

 

 

Β) Σε όλες τις άλλες Τράπεζες είναι καταγεγραμμένο στον οργανισμό, πολλές φορές λεπτομερειακά, 

ο τρόπος επιλογής και κάλυψης των θέσεων ευθύνης, το βαθμολόγιο και η εξέλιξη του προσωπικού. 

 

Στην Τράπεζά μας επικρατεί η αδιαφάνεια, το μαύρο σκοτάδι και οι αυθαιρεσίες των προϊσταμένων 

( Grades, αξιολογήσεις κλπ). 

 

Είναι η ύστατη ώρα να ανοίξουμε το θέμα της ουσιαστικής τροποποίησης του Κανονισμού 

Προσωπικού. 

 

Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο τροποποίησης του Κανονισμού Εργασίας 

ώστε να επιβάλουμε τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και το σταθερό εργασιακό περιβάλλον. 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

 


