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 Κοινό Πλαίσιο Διαπραγμάτευσης για την Επιχειρησιακή   
Το Κρίσιμο Ζητούμενο 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Είμαστε θιασώτες και ένθερμοι υποστηρικτές του διαλόγου, της συναίνεσης και της συνεννόησης.  Αυτό 

όμως δεν μπορεί να σημαίνει ότι είμαστε και διατεθειμένοι να αποποιηθούμε τα δικαιώματά μας. Η μέγιστη 

ευθύνη των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι να ενεργούν και να λειτουργούν σε πνεύμα ενότητας 

και συνεννόησης, καθότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. 

 

Αυτό το μήνυμα της ενότητας εκπέμπουν οι συνάδελφοί μας και το προσλαμβάνουμε καθημερινά. Σε αυτό 

το πλαίσιο συντάχθηκε και η τελευταία μας ανακοίνωση Νο 02/ 12-01-2021 καλώντας όλους τους 

Συλλόγους να συνεργαστούμε ενόψει της Επιχειρησιακής  Σύμβασης. Τονίσαμε δε ότι ήρθε η ώρα να 

διεκδικήσουμε βασικά ζητήματα σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο.  

 

Παράλληλα δηλώσαμε ότι σεβόμαστε απόλυτα τους ρόλους που η νομοθεσία ορίζει στα σωματεία της 

Τράπεζας. Περιμέναμε όμως, από το Σωματείο Union, που είναι το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, να 

τοποθετηθεί θετικά και να ζητήσει συνεργασία ώστε να ισχυροποιηθεί η πλευρά των εργαζομένων. Αντί 

αυτού εξέδωσε την ανακοίνωση Νο 189/18-01-2021 η οποία είναι διχαστική και το λιγότερο αλαζονική. 

 

Διχαστική μεν διότι χωρίζει την εκπροσώπηση των εργαζομένων στην Τράπεζα σε μεγάλους και μικρούς, 

απορρίπτει την ενότητα και το κοινό διαπραγματευτικό πλαίσιο των εργαζομένων. Αλαζονική δε διότι 

θεωρεί τον εαυτό του πάνω από όλους ότι κατέχει τη μοναδική αλήθεια ότι μπορεί να τα καταφέρει όλα 
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μόνος του και ότι χωρίς το Union δεν υπάρχει Τράπεζα. 

 

Η ιστορία μας δείχνει ότι ο διχασμός και η αλαζονεία είναι εχθροί της διασφάλισης των εργασιακών μας 

δικαιωμάτων. Όσοι από εμάς έχουν καθημερινή και ουσιαστική επαφή με τους συναδέλφους γνωρίζουν 

ότι, το μείζον για τους συναδέλφους δεν είναι τα «αναστήματά» μας αλλά: 

 Πως θα καλυτερεύσει η εργασιακή τους καθημερινότητα. 

 Πως θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. 

 Πως θα εξαλειφθούν οι αυθαιρεσίες. 

 Πως θα ενισχυθούν τα εισοδήματά τους. 

Αυτές είναι οι δικές τους αγωνίες αλλά και οι δικές μας. 

Σε αυτές τις αγωνίες εμείς πρέπει να δώσουμε πειστικές απαντήσεις. 

Αυτό  πράττουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Η ζωή μας δείχνει καθημερινά ότι τίποτα δεν χαρίζεται και αν πραγματικά θέλουμε να επηρεάσουμε και να 

αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει όλοι μας να βάλουμε το λιθαράκι μας με τη συμμετοχή μας. Να 

προβληματιστούμε και να απαντήσουμε στα διλήμματα. 

Θέλουμε μια εκπροσώπηση : 

 Αλαζονική και διχαστική ή ενωτική και συνθετική; 

 Που συμφωνεί σε όλα ή που διεκδικεί και απαιτεί την εφαρμογή από την Τράπεζα, των νόμων και 

των υπογραφέντων συμφωνιών; 

 Που αποδέχεται ότι δεν υπάρχει πίεση στους Συναδέλφους ή προτάσσει τη συνεχή παρέμβαση για 

την προστασία της Αξιοπρέπειας; 

 Που στηρίζει την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία ή τις θεσμοθετημένες διαφανείς διαδικασίες; 



 

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  

 

 Που αποδέχεται σιωπηρά τη συρρίκνωση και την ανισομερή κατανομή των εισοδημάτων ή 

διεκδικεί τη δίκαιη κατανομή και διεύρυνση τους; 

Είναι στο χέρι σας με όπλο τη συμμετοχή σας να μας κάνετε δυνατούς ώστε όχι μόνο να τα διεκδικήσουμε 

αλλά και να τα υλοποιήσουμε. 

 

Υ.Γ.: Δεν επιθυμούμε να υπεισερχόμαστε στα εσωτερικά άλλων. Δίνουμε αξία όχι μόνο στο περιεχόμενο των 

ανακοινώσεων αλλά και στην αισθητική τους. Ιδιαίτερα δε, όταν το θέμα της ανακοίνωσης είναι εξαιρετικά 

σημαντικό όπως η Επιχειρησιακή Σύμβαση. Είναι αδιανόητο τέτοιας βαρύνουσας σημασίας ανακοινώσεις 

συνδικαλιστικών οργανώσεων να παραπέμπουν σε φυλλάδια προσφορών πολυεθνικής αλυσίδας super 

market. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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