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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Είναι σε όλους μας γνωστό και προφανές το γενικότερο Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό αλλά και 
Συνδικαλιστικό περιβάλλον. Επίσης μας είναι γνωστό το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά των 
κόκκινων δανείων και την προστασία των εργαζομένων. 
 
Με αυτά ως δεδομένα δραστηριοποιηθήκαμε ως Σύλλογος ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες που να 
διασφαλίζουν πρωτίστως τις θέσεις εργασίας αλλά και τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. 
 
Είχαμε πολλές συναντήσεις τυπικές και άτυπες με όλα τα ιεραρχικά επίπεδα στην Τράπεζα αλλά και με την 
FPS. Η ουσιαστικότερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7/01/2020 στο πλαίσιο της 
διαπραγμάτευσης με τους Συλλόγους. 
 
Ακούσαμε τις θέσεις της Τράπεζας και παρουσιάσαμε με σαφήνεια το φάσμα των προτάσεων μας σε  
οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, όπως σας αναφέραμε στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας (Νο1/2020). 
 
Σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε έντονος διάλογος με διαφωνίες και απορρίψεις αλλά και συμφωνίες και 
αποδοχές. Κατηγορηθήκαμε ότι βάλαμε τον πήχη ψηλά, λοιδορηθήκαμε ότι δεν προσεγγίζουμε ρεαλιστικά 
τα θέματα ακόμη και ότι δημιουργούμε προσδοκίες. 
 
Όμως Συνάδελφοι ο Σύλλογός μας διαπραγματεύεται μεν δεν έχει όμως το δικαίωμα να υπογράψει. 
 
Με τις θέσεις μας και την τακτική μας πιέσαμε και τα τρία μέρη που συμμετείχαν στη συμφωνία για 
ευνοϊκότερες συνθήκες υπέρ των εργαζομένων. 
 
Ακολούθησαν συζητήσεις και συναντήσεις με παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα της 
συμφωνίας ώστε να πείσουμε για την ορθότητα των προτάσεων μας. 
 
Έγιναν αποδεκτές στο σύνολο τους οι προτάσεις μας; 
 
Όχι και ούτε μπορούσε να γίνει. 
 
Σας θυμίζουμε όμως ότι οι αρχικές θέσεις ήταν για δέκα μισθούς, το νοσοκομειακό χωρίς τις 
οφθαλμολογικές και οδοντιατρικές παροχές και χωρίς τη μεταφορά της ισχύουσας Κλαδικής Σύμβασης. 
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Όπως αποδείχθηκε σημαντική ήταν και η παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε. όπου κλείδωσε τη διασφάλιση των 
Κλαδικών δικαιωμάτων με την υπαγωγή των μετακινούμενων συναδέλφων στην υπάρχουσα Κλαδική 
Σύμβαση. 
 
Όπως δεν το κάναμε ποτέ έτσι και τώρα δε θα μεμψιμοιρήσουμε ούτε θα αντιπαρατεθούμε με 
ανακοινώσεις. 
 
Θεωρούμε ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων στο σύνολο της συνέβαλαν για ευνοϊκότερες διατάξεις 
και κίνητρα υπέρ των εργαζομένων. 
 
Θα είναι ολέθριο σφάλμα, όπως έδειξαν πρόσφατα παραδείγματα σε άλλες Τράπεζες, να δημιουργηθούν 
συνθήκες πόλωσης για «Μικρόσυλλογικά οφέλη» με ηρωισμούς και δήθεν φιλεργατικούς 
επαναστατισμούς που εν τέλει βλάπτουν τα εργασιακά συμφέροντα και οδηγούν σε αδιέξοδα. 
 
Αυτό που ενισχύει τα εργασιακά συμφέροντα είναι ο διάλογος, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη, ο 
συγκερασμός των προτάσεων, η ενωτική αντίληψη. 
 
Μας ρωτούν πολλοί να απαντήσουμε αν η συμφωνία είναι καλή ή κακή. 
 
Θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κρίνονται εκ του αποτελέσματος. 
 
Φυσικά τα κείμενα των συμφωνιών είναι η βάση, είναι η προϋπόθεση αλλά το τελικό αποτέλεσμα 
διαμορφώνεται από τον τρόπο που θα λειτουργήσουν  και την υπευθυνότητα που θα επιδείξουν όλοι οι 
παράγοντες κατά την υλοποίηση της συμφωνίας. 
 
Η συμφωνία όπως διαμορφώθηκε στην τελική της μορφή παρουσιάζει με σαφήνεια τους όρους και τις 
προϋποθέσεις σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο. 
 
Σημαντικό είναι επίσης η δημόσια γνωστοποίηση από την πλευρά της Τράπεζας όλων των σεναρίων που 
μπορεί να προκύψουν και πως σχεδιάζει να λειτουργήσει. 
 
Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι αποτρέπονται στην κρίσιμη αυτή στιγμή της μετάβασης το 
ενδεχόμενο των απολύσεων. 
 
Σε ότι μας αφορά θα λειτουργήσουμε με ειλικρίνεια, με υπευθυνότητα υπηρετώντας στο ακέραιο τον ρόλο 
μας. 
 

 Επαναλαμβάνουμε την ξεκάθαρη θέση μας ότι θέλουμε το όλο εγχείρημα η δημιουργία της Νέας 

Eurobank και η πώληση της FPS να πετύχει προς όφελος των Εργαζομένων και  της Τράπεζας. 

 Θα ενημερώσουμε  αναλυτικά τους συναδέλφους για τις νομικές προεκτάσεις της συμφωνάς ώστε 

να γνωρίζουν πλήρως τα δεδομένα. 

 Θα παρακολουθούμε βήμα – βήμα κάθε μέρα όλη την πορεία της επικείμενης μετάβασης, θα 



 Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

 3  Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: syllogos@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

συλλέγουμε και θα μεταφέρουμε προβληματισμούς, απαραίτητες διευκρινήσεις και θα 

παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί. 

Ο δρόμος είναι μακρύς. 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Έχουμε περάσει πολλές φουρτούνες τα τελευταία χρόνια τις έχουμε όμως αντιμετωπίσει όλοι μαζί σαν μια 
μεγάλη οικογένεια έτσι θα λειτουργήσουμε και τώρα σαν μια μεγάλη δεμένη οικογένεια που θα 
προστατεύσει τα μέλη της.  
 
    
   

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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