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 Άνευρη η Νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ 

Χωρίς Διεκδικήσεις  

Δεν καλύπτει τις Πραγματικές Ανάγκες των 

Εργαζομένων  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Η νέα Ε.Σ.Σ.Ε. είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων, χωρίς να καλύπτει τις σημερινές μεγάλες ανάγκες 

που έχουν οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα. 

 

Τονίσαμε από την αρχή των διαπραγματεύσεων, τη σπουδαιότητα που έχει η υπογραφή της φετινής 

Ε.Σ.Σ.Ε. Μετά από μία δεκαετία μεγάλων αλλαγών στην Τράπεζα και την οικονομία είχε φτάσει η 

στιγμή για τη διεκδίκηση μίας Ε.Σ.Σ.Ε. που θα έλυνε ουσιαστικά ζητήματα, θα απόπνεε ελπίδα και 

προοπτική στους εργαζόμενους, θα προάσπιζε τα εργασιακά δικαιώματα και το σημαντικότερο θα 

αντάμειβε τους κόπους και τις προσπάθειες των εργαζόμενων. 

 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων μας όπως ορίζεται από το νόμο, λάβαμε πρωτοβουλίες ώστε το 

αντιπροσωπευτικό σωματείο να προσερχόταν στη διαπραγμάτευση με ένα ισχυρό κοινό διεκδικητικό 

πλαίσιο. Ανοίξαμε το δημόσιο διάλογο με επιστολές προς το αντιπροσωπευτικό σωματείο και την 

Τράπεζα, ενημερώσαμε τους συναδέλφους για την τεράστια σημασία της Ε.Σ.Σ.Ε. με ανακοινώσεις μας, 

τους κάναμε συμμέτοχους στη διαπραγμάτευση μέσω των προτάσεων τους από το ερωτηματολόγιο 

και τέλος καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα με το διεκδικητικό μας πλαίσιο. 

 

Τα αποτελέσματα όμως της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. είναι εμφανή!! 
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Μία νέα Ε.Σ.Σ.Ε. «copy paste» της προηγούμενης, με προσθήκες των ελάχιστων και ανώδυνων 

διεκδικήσεων για την πλευρά της Τράπεζας. 

 

Είναι απορίας άξιο, τι διαπραγματευόταν με μυστικότητα το αντιπροσωπευτικό σωματείο τρείς μήνες 

μετά τη λήξη της προηγούμενης Ε.Σ.Σ.Ε.; 

 

Με απλά λόγια και χωρίς τις «βαρύγδουπες, μεγαλόστομες» διαπιστώσεις και τα πληρωμένα 

επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, το τελικό αποτύπωμα της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. είναι: 

- Αύξηση δέκα (10) ευρώ μικτά το μήνα, 0,33€ μικτά/ημέρα. 

- Δυο (2) επιπλέον άδειες  το χρόνο, η μία μάλιστα προβλέπεται και στο χθεσινό νομοσχέδιο. 

- 0,5% μείωση επιτοκίων στα Δάνεια και τις Πιστωτικές Κάρτες, σε μια χρονική περίοδο που 

τα βασικά επιτόκια είναι στο ναδίρ. 

Πως μπορεί λοιπόν να την εκλάβουν οι εργαζόμενοι ως ικανοποιητική; 

 

Προσβάλλεται βάναυσα η νοημοσύνη όλων και πλανώνται πλάνην οικτράν όσοι νομίζουν ότι με τα 

πληρωμένα δημοσιεύματα θα παραπλανήσουν τους συναδέλφους θριαμβολογώντας για μια Ε.Σ.Σ.Ε. 

κενού περιεχομένου. 

 

 

Τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει η νέα Ε.Σ.Σ.Ε.:  

 

1. Ουσιαστικές αυξήσεις. Με στόχο τη δίκαιη ενίσχυση της μισθολογικής δαπάνης υπέρ των 

χαμηλόμισθων, ώστε να ανατραπεί το ισχύον δόγμα «οι λίγοι τα πολλά και οι πολλοί τα λίγα». 

 

2. Επιδόματα Γέννησης Τέκνων και Παιδικής Μέριμνας. Σημαντική και με εθνικές διαστάσεις η 

παρέμβαση της Τράπεζας για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.  Είναι όμως, απολύτως 

αναγκαίο να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια αντιμετώπισης του Δημογραφικού εκ των έσω. 

Δεν μπορεί η σημερινή πολιτική να αποκλείει ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων από το 

Επίδομα Γέννησης Τέκνων. Το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Καλούμε την τράπεζα έστω 

και τώρα να κάνει αποδεκτή την πρόταση μας, να επεκταθεί το Επίδομα Γέννησης Τέκνων 

και να εφαρμοστεί το Επίδομα Παιδικής Μέριμνας για όλα τα παιδιά των συναδέλφων της 
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Τράπεζας.  Θα αποδείκνυε η Τράπεζα στην πράξη, και πρώτα από τον εαυτό της, τη συμβολή 

της στην αντιμετώπιση του Δημογραφικού. 

 

3. Επίδομα θέσης ευθύνης. Θα αποτελέσει κίνητρο στην εξέλιξη των εργαζόμενων και θα 

διορθώσει τις ανισότητες. Σε όλους τους σύγχρονους Οργανισμούς, η μεγαλύτερη ευθύνη 

στην εργασία συνοδεύεται με αντίστοιχη μισθολογική αύξηση ενώ παράλληλα, δεν 

υπάρχουν φαινόμενα όπου οι προϊστάμενοι αμείβονται χαμηλότερα από τους 

υφιστάμενους τους. 

 

4. Ελεύθερος Ωραρίου. Να σταματήσει άμεσα ο παράτυπος  ορισμός μεγάλου αριθμού 

συναδέλφων ως  “ελεύθεροι ωραρίου” που παράλληλα με το «άτυπο» σύστημα των grades  

αποκλείει συνάδελφους από την υπερωριακή αποζημίωση και ουσιαστικά  καταστρατηγεί το 

ωράριο. 

 

5. Όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η εφαρμογή μόνο του «δικαιώματος» 

στην αποσύνδεση δεν λύνει στην πράξη το τεράστιο θέμα της καταστρατήγησης του 

ωραρίου. Η αποσύνδεση πρέπει να είναι υποχρεωτική. Η μετακύλιση της ευθύνης της 

εκπαίδευσης στον «ελεύθερο χρόνο» των συναδέλφων είναι ένα τεράστιο εξωτερικό κόστος 

που επωφελείται η Τράπεζα. Οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε ώστε να βελτιώσουμε  τους 

δείκτες ποιότητας στην εργασία. Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση ως προς την ποιότητα της 

απασχόλησης  και παράλληλα το υψηλότερο ποσοστό υποβάθμισης της εργασίας από το 2010.  

Στο από 4/6/2021 υπόμνημα μας, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προτάσεις και τις 

θέσεις μας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο διεκδικητικό πλαίσιο που λύνει θεσμικά και οικονομικά 

ζητήματα των συναδέλφων στην Τράπεζα. 

 

Συνάδελφοι, 

 

Ο θεσμικός μας ρόλος επιβάλλει να προασπίζουμε τα εργασιακά δικαιώματα, να διεκδικούμε 

καλύτερες εργασιακές συνθήκες και να ενεργούμε προς το συμφέρον όλων των συναδέλφων.  

 

Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να διεκδικούμε τα παραπάνω ζητήματα ενεργώντας με κάθε 
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νόμιμο τρόπο και αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτουμε. 

 

Δηλώνουμε ότι πέρα από την ηθική διάσταση θα διευρύνουμε σε κάθε λεπτομέρεια τη νομιμότητα 

των όρων της Ε.Σ.Σ.Ε. και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες. 

 

Υ.Γ. Στην από 8/6/2021 με αρ. 212 ανακοίνωση του, το  Union μας έκανε την «τιμή» να αναφερθεί στο 

Σύλλογό μας. Αν και τα θεωρούμε «παρελθοντολογία» που ελάχιστα ενδιαφέρει τους συναδέλφους 

θα απαντήσουμε στον κατάλληλο χρόνο για την αποκατάσταση της αλήθειας και της ιστορίας. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


