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Πρώτο και κύριο µέληµα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι να αισθάνονται οι εργαζόµενοι 
στην Εθνική Τράπεζα ασφάλεια και σιγουριά για το µέλλον και την προοπτική 
τους. 

Πρώτο και κύριο µέληµα της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. είναι η δογµατική προσήλω-
σή της στη µείωση του εργασιακού κόστους µε στόχο την επίτευξη πρόσκαιρων 
κερδών σε βάρος της µακροπρόθεσµης προοπτικής της Τράπεζας και των εργασι-
ακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

Η Διοίκηση δείχνει να µην αντιλαµβάνεται ότι καµιά επιχείρηση δεν είχε µακρο-
πρόθεσµα θετικά αποτελέσµατα εφαρµόζοντας αυταρχικό management.

Η Διοίκηση δεν επιλέγει βασικές αρχές του συµµετοχικού management, ότι 
δηλαδή η στρατηγική και οι επιχειρησιακές αποφάσεις προϋποθέτουν εργαζόµε-
νους οι οποίοι αισθάνονται ασφαλείς και συµµέτοχοι στην αναπτυξιακή πορεία 
της Επιχείρησης. Έτσι αντί να ανταµείβει ηθικά και υλικά τις προσπάθειες των 
εργαζοµένων για την ανάπτυξη της Τράπεζας:

•  Συρρικνώνει το Δίκτυο.

•  Απαξιώνει τις παραγωγικές Διευθύνσεις της Τράπεζας.

•  Μειώνει το προσωπικό µε την ιδιότυπη εν κρυπτώ εθελουσία.

•  Δεν προσλαµβάνει νέους εργαζόµενους.

•  Στελεχώνει σηµαντικές θέσεις µε σωρεία ειδικών συµβούλων και συνεργα-
τών από την αγορά, αγνοώντας προκλητικά τα άξια και ικανά στελέχη της 
Εθνικής Τράπεζας.

•  Θέτει -µε µονοµερείς αποφάσεις- ανέφικτους στόχους.

•  Επιδιώκει να εντάξει τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους της Ε.Τ.Ε. 
στο ΙΚΑ, ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ για να απαλλαγεί από τις ασφαλιστικές 
της υποχρεώσεις.

Στις επόµενες σελίδες αναλυτικά παρουσιάζουµε τα θέµατα που αποτελούν 
πρώτη προτεραιότητα για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., αμέσως μόλις πληροφορήθηκε ότι η Διοίκηση κινείται με 
υπόγειους τρόπους προκειμένου να «απαλλαγεί» από το θεωρούμενο γι’ 
αυτήν πλεονάζον προσωπικό, ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιδιότυπη εθε-
λουσία έξοδος γιατί:

u  Διαλύει τα Ασφαλιστικά Ταµεία των εργαζοµένων της ΕΤΕ καθώς δεν δίνει 

-παρανοµώντας στην κυριολεξία- χρήµατα σε αυτά προκειµένου να καλυ-

φθούν οι επιπτώσεις που δηµιουργούνται εξαιτίας των αποχωρήσεων. 

u  Δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στη βιωσιµότητα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (για την 

οποία υποτίθεται ότι «κόπτεται» η Διοίκηση, δηµιουργώντας και ειδική για 

το θέµα επιτροπή!!!), καθώς δεν καλύπτει τις οικονοµικές επιπτώσεις της 

“εθελουσίας” ούτε στο Ταµείο Υγείας. 

u  Παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης την οποία υποχρεούται να 

ακολουθεί ο εργοδότης απέναντι σ΄ όλους τους εργαζόµενους.

u  Δηµιουργεί όρους βλαπτικής µεταβολής για τους υπόλοιπους εργαζόµε-

νους.

u  Αποβαίνει σε βάρος της λειτουργικότητας, της αποδοτικότητας και της 

προοπτικής της Τράπεζας γιατί οι εργαζόµενοι που µένουν δεν µπορούν 

ν΄ανταπεξέλθουν, εντός του ωραρίου τους, στις απαιτήσεις της πελατείας 

και του συνεχώς αυξανόµενου όγκου δουλειάς.

u  Παραβιάζει τον Κανονισµό Εργασίας διότι η παραίτηση που υποβάλλουν οι 

συνάδελφοι δεν αποτελεί προϊόν ελεύθερης βούλησής τους, και µάλιστα 

σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. Δ/νση Ανάπτυξης) αποτελεί προϊόν εργασι-

ακών εκβιαστικών πιέσεων.

1
Το άρθρο 69 του 
νόµου 3371/2005 
προβλέπει ότι: 
«σε περίπτωση 
προγραµµάτων 
εθελουσίας 
εξόδου τα 
πιστωτικά 
ιδρύµατα 
βαρύνονται εξ’ 
ολοκλήρου µε 
το κόστος της 
δαπάνης αυτής».

Θεωρούµε ότι 
η συγκεκριµένη 
διευθύντρια δεν 
ασκεί αυτές τις 
πιέσεις µόνο 
και µόνο επειδή 
έλκει την ισχύ 
από την κουµπα-
ριά της µε τον 
Υπουργό Οικο-
νοµίας, αλλά 
εκτελεί οδηγίες 
της Διοίκησης 
της Τράπεζας.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟ
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Ü  Η Διοίκηση εκώφευσε και στις τέσσερις επιστολές του Συλλόγου µε 
τις οποίες ζητούσαµε να σταµατήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση 
(27/4/2006, 24/8/2006, 13/9/2006 και 18/9/2006) και συνεχίζει ακάθεκτη 
να λύει συµβάσεις εργασίας µε αδιαφανή κριτήρια και τρόπους.

Ü  Για τον λόγο αυτό ο ΣΥΕΤΕ επέδωσε 
στη Διοίκηση της Τράπεζας εξωδίκως 
έγγραφο στις 19/9/2006 µε το οποίο 

 • όχι µόνο η Τράπεζα 

 • αλλά και οι διοικητικές αρχές 

 • και τα αρµόδια κρατικά όργανα 

  καθίστανται υπόλογα για οποιαδήπο-
τε µελλοντική ενέργεια ρύθµισης των 
Ασφαλιστικών µας Δικαιωµάτων. 

Συνεπώς οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκδηλω-
θεί στο εξής σχετικά µε την τύχη και την προο-
πτική των Ασφαλιστικών µας Ταµείων θα απαιτεί 
να έχει προηγουµένως δοθεί απάντηση και λύση 
στα προβλήµατα που θα έχει µέχρι τότε προκα-
λέσει η συγκεκριµένη εν κρυπτώ “εθελουσία”.

1

Το εξώδικο ήταν μόνο η αρχή.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα προχωρήσει σε αγωγή και κινητοποιήσεις και 

με αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα θα διαφυλάξει τα 

συμφέροντα των ασφαλιστικών ταμείων, του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., της 

ίδιας της Τράπεζας και των εργαζομένων της Ε.Τ.Ε. 
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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με επιστολές του έχει ζητήσει επανειλημμένα από τη Διοί-
κηση της Τράπεζας να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού. 

Σε καθηµερινές επισκέψεις τις οποίες πραγµατοποιούν τα µέλη του Δ.Σ. του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στους εργασιακούς χώρους διαπιστώνουν ότι το Δίκτυο των καταστηµά-
των και διάφορες Διευθύνσεις της Τράπεζας υποφέρουν από την έλλειψη προ-
σωπικού.

Οι ελλείψεις αυτές θα πρέπει να αντιµετωπιστούν γιατί:

u   Οι εργασιακές σχέσεις ανατρέπονται καθώς λιγότεροι εργαζόµενοι κα-
λούνται να βγάλουν περισσότερη δουλειά και για το λόγο αυτό τελευταία 
παρατηρούνται περισσότερα κρούσµατα παραβίασης της εργατικής νοµο-
θεσίας και των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (µεγάλα υπόλοιπα αδει-
ών, παραβίαση ωραρίου συναλλαγών και εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες 
κλπ).

u   Τα καταστήµατα και οι Διευθύνσεις αδυνατούν να αντιµετωπίσουν τις αυ-
ξανόµενες απαιτήσεις της υπάρχουσας και νέας πελατείας της Τράπεζας 
µε αποτέλεσµα να υποσκάπτεται η προοπτική της ιδιαίτερα όταν ο ανταγω-
νισµός καιροφυλακτεί και προσπαθεί να εκµεταλλευθεί τις αδυναµίες που 
δηµιουργεί η έλλειψη προσωπικού (συνωστισµός, κακή εξυπηρέτηση της 
πελατείας κλπ).

++++++++ να συγκληθεί η κοινή επιτροπή Διοίκησης - Συλλόγου η οποία προ-
βλέπεται από τον Κανονισµό Εργασίας (παράγραφος 1 του άρθρου 3), προκει-
µένου να αξιολογήσει τις ανάγκες σε προσωπικό ώστε να πραγµατοποιηθούν οι 
ανάλογες προσλήψεις.

2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
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Η Διοίκηση της ΕΤΕ συνεχίζει να προσλαμ-
βάνει από την αγορά συμβούλους και ειδικούς 
συνεργάτες, προκαλώντας συναισθήματα 
οργής και απογοήτευσης καθώς και την αξι-
οπρέπεια και τη λογική των εργαζομένων της 
Τράπεζας.

Είναι πλέον εµφανές ότι η Διοίκηση µε τις επιλο-
γές της 

-  µετατρέπει τα στελέχη και τους εργαζόµενους 
της Τράπεζας σε υπαλλήλους β΄ κατηγορίας,

-  καταργεί κάθε έννοια διαφάνειας και αξιοκρα-
τίας,

-  διαταράσσει το εργασιακό κλίµα.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έκανε επανειλληµένες παρεµβάσεις στη Διοίκηση προκειµένου να 
σταµατήσει την απαράδεκτη αυτή τακτική πρόσληψης «στελεχών» µε υψηλότα-
τες αµοιβές που στις περισσότερες περιπτώσεις αποδείχθηκαν αµφιβόλου αξίας 
και αποτελεσµατικότητας χωρίς όµως κανείς να κληθεί να απολογηθεί γι΄ αυτές 
τις επιλογές οι οποίες πραγµατοποιούνται στη λογική της «παρέας».

Η προκλητική και απαξιωτική για τους εργαζόµενους της Ε.Τ.Ε. στάση της Διοί-
κησης δεν θα µείνει αναπάντητη.

Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποφάσισε την πραγµατοποίηση αγωνιστικών κινητο-
ποιήσεων οι οποίες θα εξειδικευθούν στην προσεχή συνεδρίασή του και θα 
υλοποιηθούν άµεσα.

3ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
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Κατά παράβαση:

u  του άρθρου 3 του Κανονισµού Εργασίας και 

u  της προκήρυξης του τελευταίου διαγωνισµού 

η Διοίκηση της Τράπεζας καλεί σε κατάρτιση εξάµηνης σύµβασης δοκιµασίας 
ένα µικρό αριθµό επιλαχόντων του τελευταίου διαγωνισµού, πριν τους προσλά-
βει (και αν ...) οριστικά. 

Η καθιέρωση εξάµηνης δοκιµαστικής περιόδου 
αποτελεί δυσµενή διάκριση των νέων συναδέλ-
φων σε σχέση µε τους συναδέλφους που προσλή-
φθηκαν µε τον ίδιο διαγωνισµό, µε αποτέλεσµα να 
παραβιάζεται ο Κανονισµός Εργασίας και η αρχή της 
ίσης µεταχείρισης που οφείλει να έχει ο εργοδότης 
απέναντι σ΄ όλους τους εργαζόµενους.

Είναι εµφανές ότι η διοίκηση επιδιώκει µε αυτήν 
την ενέργειά της την κατάργηση στην πράξη του 
Κανονισµού Εργασίας προκειµένου να ανατρέψει 
τις εργασιακές µας σχέσεις οι οποίες έχουν κατοχυ-
ρωθεί µε Συλλογικές Διαπραγµατεύσεις και Συλλο-
γική Σύµβαση.

Για το λόγο αυτό ζητήσαµε να εφαρµόσει η Διοίκηση τα προβλεπόµενα από 
τον Κανονισµό Εργασίας και την προκήρυξη και για τους νέους συναδέλφους 
ώστε αυτοί να ενταχθούν ΑΜΕΣΩΣ στον Κανονισµό Εργασίας.

4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
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Η Τράπεζα προχωρά στη δηµιουργία ενός Call 
center µε το οποίο φιλοδοξεί να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες ανάγκες της πελατείας της για 
γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση. Η στελέ-
χωση της συγκεκριµένης υπηρεσίας είναι πολύ 
σοβαρό ζήτηµα. Το Call center πρέπει να απο-
τελέσει οργανικό κοµµάτι για τη λειτουργία και 
την ανάπτυξη της Ε.Τ.Ε. και όχι ξένο σώµα.

Για το λόγο αυτό απαιτείται σταθερό και µό-
νιµο προσωπικό που θα προστατεύει διαχρονικά 
και την πελατεία και την ίδια την Τράπεζα. 

Εκτός του ότι η νοµοθεσία επιβάλλει οι πάγι-
ες ανάγκες µιας επιχείρησης να καλύπτονται µε 
µόνιµο προσωπικό, η ανάγκη σωστής και ποιοτικής εξυπηρέτησης της πελατείας 
απαιτεί εργαζόµενους που θα έχουν µόνιµη σχέση µε την Τράπεζα και όχι προ-
σωρινή. 

Για την κάλυψη των αναγκών του Call center ζητήσαµε να προβεί η Διοίκηση 
σε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού είτε από τους πίνακες των επιλαχόντων 
του τελευταίου διαγωνισµού είτε προκηρύσσοντας νέο.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σε καµία περίπτωση δεν θα επιτρέψει να λειτουργήσει το Call 
center µε ενοικιαζόµενους εργαζόµενους. 

++++ ++ ++++++++ ++++++++++++ διασφαλίζεται το μέλλον της Τράπεζας, η 
βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και η 

προστασία των εργασιακών μας σχέσεων.

5ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ CALL CENTER ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.
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Με την Επιχειρησιακή Σύµβαση 2005 - 2006 είχαν συµφωνηθεί δύο θέµατα 
στην υλοποίηση των οποίων η Διοίκηση της Τράπεζας δεν έχει προχωρήσει µέχρι 
και σήµερα:

1.   Με το άρθρο 10 είχε συµφωνηθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του 2006, 
να γίνει µελέτη µε στόχο τη µείωση του αριθµού των καταστηµάτων. 

2.   Με το άρθρο 15 είχε συµφωνηθεί ότι το αργότερο εντός του Α΄ τριµήνου 
του 2006, θα διαµορφωνόταν, µετά από συνεννόηση της Διοίκησης µε το 
ΣΥΕΤΕ, νέος κανονισµός δαπανών για µετακινήσεις εκτός έδρας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζήτησε µε επιστολή του προς τη Διοίκηση να προχωρήσει άµεσα 
στην υλοποίηση των συµφωνηθέντων.

Η συστηµατική απόκτηση από τους εργαζόµενους της Ε.Τ.Ε. των απαραίτητων 
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων επιβάλλεται από τις οικονοµικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις.

Προς αυτήν την κατεύθυνση πιστεύουµε ότι είχε συµβάλλει σηµαντικά το πρό-
γραµµα µεταπτυχιακών σπουδών που είχε εφαρµοστεί στην Εθνική Τράπεζα από 
την προηγούµενη Διοίκηση και το οποίο σήµερα -χωρίς πειστικά επιχειρήµατα- 
έχει ανασταλεί. 

Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή της, να ενεργο-
ποιήσει την Επιτροπή που είχε συσταθεί το 2002 (Πράξη Διοικήσεως αριθ. 508/
19.9.02) και να επαναφέρει το θεσµό των µεταπτυχιακών σπουδών γιατί πέραν 
των άλλων συµβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διεύρυνση των γνώ-
σεων των εργαζοµένων στην Ε.Τ.Ε. 

7

6
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2005 - 2006

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. µε συνεχείς προφορικές και έγ-
γραφες παρεµβάσεις ζήτησε από τη Διοίκηση 
να προχωρήσουν οι προαγωγές -οι οποίες κα-
θυστερούν απαράδεκτα- όλων των βαθµών του 
κύριου κλάδου του προσωπικού:

• Ανωτάτων, 

• Τµηµαταρχών Β προς Α

• Υποτµηµαταρχών,

• Λογιστών Α 

και των αντίστοιχων βαθµών των άλλων 
κλάδων.

Ζητήσαµε επίσης να ξεκινήσουν 

•  η διαδικασία ένταξης στο κύριο προσωπικό των συναδέλφων που φέρουν 
το βαθµό του «Εισπράκτορα» και πληρούν τις προϋποθέσεις και 

•  οι µετατάξεις του βοηθητικού προσωπικού. 

Η Δ/νση Προσωπικού δεσµεύτηκε ότι:

Ü  οι προαγωγές των βαθµών Λογιστή Α΄ και Υποτµηµατάρχη θα γίνουν µέσα 
στο µήνα Οκτώβριο,

Ü  η ένταξη των εισπρακτόρων στον κύριο κλάδο θα γίνει µέχρι το τέλος του 
έτους και

Ü  οι µετατάξεις του βοηθητικού προσωπικού θα γίνουν στις αρχές του νέου 
έτους.

8ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
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Στην Επιχειρησιακή Σύµβαση 2005-2006 συµφωνήθηκε µεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και 
Διοίκησης να διαµορφώνεται ανά διετία και να εφαρµόζεται ειδικό σχέδιο 
Ίσων Ευκαιριών στην Ε.Τ.Ε. για την εξάλειψη τυχόν έµµεσων διακρίσεων σε 
θέµατα:

•  υπηρεσιακής εξέλιξης, 

•   επιµόρφωσης, 

•   αµοιβών,

•   κινήτρων 

•  καθώς και για την περαιτέρω προώθηση των ίσων ευκαιριών στο χώρο της 
Ε.Τ.Ε. 

Οι στόχοι, οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσµατα του ανωτέρω σχεδίου συµφω-
νήθηκε ότι θα εντάσσονται, ως ειδική θεµατική, στον Κοινωνικό Απολογισµό της 
Τράπεζας.

Αρµόδια για τη διαµόρφωση του Σχεδίου Ισότητας ορίστηκε η διµερής γνω-
µοδοτική Επιχειρησιακή Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών η οποία έπρεπε εντός εξαµή-
νου από την υπογραφή της Σύµβασης να έχει συσταθεί.

Όµως αντί η Διοίκηση να ανταποκριθεί στις συνεχείς παρεµβάσεις 
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για να διαµορφωθεί ένα ουσιαστικό σχέδιο Ίσων Ευκαι-
ριών στην Ε.Τ.Ε. ανακοίνωσε ξαφνικά ότι «προωθεί την ισότιµη συµ-
µετοχή ανδρών και γυναικών µέσω Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος από το Γ΄ Κ.Π.Σ.».

9 ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Η υποκρισία είναι φανερή. Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας 

Ü  αφενός εξωθεί τις γυναίκες συναδέλφους προς την έξοδο µε ειδικά προ-
γράµµατα εθελουσίας εξόδου και 

Ü  αφετέρου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την ισότητα Ευκαιριών στην 
Ε.Τ.Ε.

«Η εκπαίδευση και η μέσω αυτής απόκτηση 
επιπλέον επαγγελματικών εφοδίων» αποσκο-
πούν στο να αποµυζήσουν και πάλι τις γυναίκες 
χωρίς όµως να τους διασφαλίζουν τη συµµετοχή 
τους στην ιεραρχία της Τράπεζας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζητά από την Διοίκηση να εφαρ-
µόσει την Επιχειρησιακή Σύµβαση για να διαµορ-
φωθούν στην Ε.Τ.Ε. συνθήκες πραγµατικών ίσων 
ευκαιριών. 

Οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, όπως η προ-
ώθηση από την Τράπεζα του επιχειρησιακού 
προγράµµατος Απασχόλησης και Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης του Γ΄ Κ.Π.Σ., χρησιµοποιούνται 
για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και δεν 
αντιµετωπίζουν συνολικά το πρόβληµα.

Ενδεικτικό του πως η Τράπεζα αντιλαµβάνεται την Ισότητα είναι η 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με την Επιχειρησιακή Σύµβαση 2005-2006 (άρθρο 8) συµφωνήθηκε µεταξύ 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Διοίκησης οι εργαζόµενοι γονείς που δικαιούνται µειωµένο ωράριο 
(2) ωρών την ηµέρα για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό του τέκνου τους να 
µπορούν µε αίτησή τους να επιλέξουν αντί του µειωµένου ηµερησίου ωραρίου 
πρόσθετη εξάµηνη άδεια µε πλήρεις αποδοχές.

9
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Το επίδοµα ενοικίου καταβάλλεται από την Εθνική Τράπεζα στους εργαζό-
µενους που το δικαιούνται µέσω της µισθοδοσίας τους. Η ισχύουσα διαδικασία 
καταβολής έχει ως αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να επιβαρύνονται ιδιαίτερα επει-
δή εισπράττουν µικρότερο ποσό σε σχέση µε αυτό που καταβάλλουν λόγω του 
φόρου που παρακρατείται. 

Ζητήσαµε να αλλάξει ο τρόπος καταβολής του ενοικίου ως εξής:

Να εφαρµοστεί ο Ν. 3427/2005 άρθρο 24, ο οποίος τροποποιεί τον Ν. 2238/94, 
άρθρο 31 και δίνει πλέον τη δυνατότητα στην Εθνική Τράπεζα να αναγράφει τα 
στοιχεία της στα συµβόλαια ενοικίων που συνάπτουν οι εργαζόµενοι οι οποίοι 
απασχολούνται εκτός έδρας και να καταβάλει άµεσα το ενοίκιο που εκπίπτει από 
τα ακαθάριστα έσοδα της, χωρίς να εµπλέκεται ο εργαζόµενος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε ότι κατά την εφαρµογή της απόφα-
σης αυτής η Διοίκηση της Τράπεζας προχώρησε στην περικοπή του 
επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας σ΄ όσους εργαζόµενους το 
λαµβάνουν, για το χρονικό διάστηµα που ο 
εργαζόµενος ασκεί το δικαίωµα της πρό-
σθετης εξάµηνης άδειας.

Μία συµφωνία µεταξύ Διοίκησης και 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που στοχεύει στον καλύτερο συνδυα-
σµό της οικογενειακής και υπηρεσιακής ζωής των 
εργαζοµένων δεν µπορεί να οδηγεί στην αναστολή 
χορήγησης κάποιων επιδοµάτων και σε µισθολογική 
µείωση.

Ζητήσαµε να δοθεί άµεσα εντολή για να επαναχορηγηθεί το επίδοµα το οποίο 
κόπηκε και µάλιστα αναδροµικά από το µήνα που σταµάτησε η χορήγησή του.

9
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Συνάδελφοι,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην Ολοµέλεια του Διοικητικού Συµβουλίου της 5/9/2006 που 
πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη πήρε οµόφωνη απόφαση να ζητήσει από 
την Διοίκηση συνάντηση προκειµένου να συζητηθούν και να επιλυθούν όλα τα 
θέµατα που ανωτέρω αναλύσαµε. 

•  Τα πολλά προβλήµατα του Δικτύου,

•  η επιτακτική ανάγκη για προσλήψεις νέου προσωπικού (και η µη κάλυψη 
παγίων θέσεων εργασίας από ενοικιαζόµενο προσωπικό),

•  το ασφαλιστικό των εργαζοµένων στην Ε.Τ.Ε.,

•  οι προσλήψεις στελεχών από την αγορά και η τοποθέτησή τους σε διευθυ-
ντικές θέσεις µε ταυτόχρονη υποβάθµιση των στελεχών της Ε.Τ.Ε. και 

•   η εν κρυπτώ εθελουσία

αποτελούν ζητήµατα άµεσης προτεραιότητας.

++ +++++++++ +++ + ++++++++ +++++++ ++ +++++++++++++ +++++

++++ ++ ++++++++ ++ +.+. +++ +.+.+.+.+. +++++++++ ++ ++++++++++

+++ +++++++ ++++++++ ++ +++++++++++ ++++++++++++++. 

Για τον ΣΥΕΤΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας

 Σταύρος Κούκος Ανέστης Πίσχινας



16


