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ΠΛΔΣΔΗΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΡΝ Π..Δ.Ρ.Δ. 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ  

Ν ΑΓΥΛΑΠ ΓΗΑ  

ΡΝΛ Ι.Δ.Ξ.Δ.Ρ.Δ. ΘΑΗ ΡΝ Ρ..Ξ.Δ.Ρ. 

ΠΛΔΣΗΕΔΡΑΗ  

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Τε Γεπηέξα 29 Ιαλνπαξίνπ δηθάζηεθαλ νη αηηήζεηο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά 

ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο γηα ηνλ Λ.Δ.Π.Δ.Τ.Δ., πνπ έγηλαλ από ηνλ Σύιινγν 

Σπληαμηνύρσλ, ηνλ Σ.Υ.Δ.Τ.Δ., ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Λ.Δ.Π.Δ.Τ.Δ. θαη ηνλ 

ΣΥ.ΤΑ.ΤΔ, ώζηε λα ζπλερίζεη ε Τξάπεδα λα θαηαβάιεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο κέρξη ηελ 

εθδίθαζε ηεο θύξηαο αγσγήο. Πξόζζεηεο παξεκβάζεηο έγηλαλ από ηελ Ο.Τ.Ο.Δ. θαη ηελ 

Ο.Σ.Τ.Ο.Δ. Η απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ αλακέλεηαη εληόο ηξηκήλνπ. 

 

ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΓΗΑΦΝΟΑ 

Σε ζπλέρεηα ηεο πξώηεο ζπλάληεζεο ηνπ Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. κε ηε Γηνίθεζε γηα ηελ αξλεηηθή 

δηαθνξά (θνπηάθη) θαιέζακε εθ λένπ ηε Γηνίθεζε ζε ζπλάληεζε, ε νπνία  θαζνξίζζεθε 

γηα ηε Γεπηέξα 5 Φεβξνπαξίνπ.  

Η αξλεηηθή δηαθνξά, πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ Δ.Σ.Σ.Δ. 2012-2015, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιύςεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο ηόηε ζπγθπξίαο, πξέπεη θαη κπνξεί ζηαδηαθά λα 

εθιείςεη, κε αλάινγε απνθαηάζηαζε ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ αιιά θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηδηαίηεξα δπζρεξώλ ζπλζεθώλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο ιόγσ ησλ δύν ηειεπηαίσλ εζεινύζησλ, ηδηαίηεξα κεηά ηηο πξόζθαηεο 

ζεηηθέο εμειίμεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δ.Τ.Δ. 

 

ΞΟΝΠΙΖΤΔΗΠ – ΚΔΡΑΡΑΜΔΗΠ – ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΠΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 

Ο Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. έρεη δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, ε νπνία πξόθεηηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ηηο επόκελεο εκέξεο, θαη ζα αθνξά:   



 ζηελ ελίζρπζε ηνπ Γηθηύνπ κε πξνζιήςεηο κέζσ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ.  

 ζηηο κεηαηάμεηο πνπ ηαιαλίδεη αδίθσο πνιινύο ζπλαδέιθνπο θαη πξέπεη άκεζα λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί ζε πξνεγνύκελεο ζπλαληήζεηο 

κε ηνλ Γηεπζύλνληα, πξνο όθεινο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Τξάπεδαο. 

 ζην ζεζκό ησλ εληεηαικέλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ.  

 ζηηο εθθξεκείο εληάμεηο ησλ ζπλαδέιθσλ από ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Δ.Τ.Δ.  

ζηνλ Καλνληζκό Δξγαζίαο. 

ΠΚΒΝΙΝΗ ΞΔΙΑΡΔΗΑΠ 

 

Μεηά από ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. μεπεξάζηεθε ε αξρηθή αξλεηηθή ζέζε 

ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία πινπνίεζε ηειηθά ηελ εγθύθιην ηεο Τξάπεδαο πνπ αθνξά ζηνπο 

ζπκβνύινπο πειαηείαο (Premium). Όκσο, ε κε ζσζηή θαη πιήξεο εθαξκνγή ηεο 

εγθπθιίνπ Β’ 51/21.3.2008 γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ θξίλνληαλ γηα πξώηε θνξά, 

δεκηνύξγεζε αδηθίεο θαη δηθαηνινγεκέλεο αληηδξάζεηο. Με πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηνπ Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή 

Γηθηύνπ θν Παπιηλέξε,  ν νπνίνο, κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε, δεζκεύηεθε πσο ζα 

επαλεμεηάζεη ηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ.   

 

 

 
 

 

                       Κε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

                      Για ηο Γιοικηηικό Πσμβούλιο 

 

 



 


