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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.,  

ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. 
Συναδέλφισσες/συνάδελφοι, 

Τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ώστε να συνεχίσει η Τράπεζα την 

καταβολή των υποχρεώσεών της μέχρι την εκδίκαση της κύριας αγωγής,   προσδιορίστηκαν 

για την 17η Ιανουαρίου 2018.  

Η δικαστής, η οποία εκδίκασε την Προσωρινή ∆ιαταγή που καταθέσαμε, ώστε η Τράπεζα 

να καταβάλλει την Επικούρηση μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, δεν ενέκρινε 

την Προσωρινή ∆ιαταγή.  Χθες, ο Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., παρά την άρνηση του κου Φραγκιαδάκη να 

καταβάλει τις υποχρεώσεις της Τράπεζας, είχε τα χρήματα και πίστωσε και τον μήνα Νοέμβριο. 

Όμως, από τον επόμενο μήνα, θα έχει μόνον τις εισφορές των εργαζομένων και της Τράπεζας. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ 

ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΘΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μετά την προσφυγή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  στην τριμερή διαδικασία του υπουργείου Εργασίας, 

η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, η ∆ιοίκηση της 

Τράπεζας δέχθηκε να ξεκινήσει διαδικασία διαλόγου με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στην κατεύθυνση 

τήρησης του Κανονισμού Εργασίας. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εντάχθηκαν εκτός του 

κύριου ζητήματος των τοποθετήσεων «ειδικών συνεργατών» σε θέσης ευθύνης και ζητήματα 

που εκκρεμούσαν (Οργανόγραμμα, Προαγωγές, Εντάξεις, Κανονισμός Εξειδικευμένων 

∆ιευθύνσεων, Μετατάξεις) ώστε να υπάρξει άμεση πρόοδος. 

Παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις από τη διοίκηση για τήρηση του Κανονισμού 

Εργασίας και παρά τη ρητή ρύθμιση του Κανονισμού για τις τοποθετήσεις σε θέση ευθύνης, η 

διοίκηση συνεχίζει να παραβιάζει τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Με πράξεις ∆ιοίκησης ή 



∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων  τοποθετήθηκαν σε θέση ευθύνης και ανατέθηκαν καθήκοντα σε 

ειδικούς συνεργάτες οι οποίοι δεν μπορούν να κατέχουν οργανική θέση και εξαιρούνται ρητά 

με βάση το άρθρο 34 από την εφαρμογή του Κανονισμού. Παγιώνονται ακριβοπληρωμένες και 

προσωποπαγείς θέσεις για «αλεξιπτωτιστές», ενώ την ίδια ώρα κόβονται οι επικουρήσεις στους 

συνταξιούχους. 

Η παραβίαση των κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες έχουν ισχύ νόμου, συνιστά 

παράνομη συμπεριφορά και πρέπει προς τούτο να εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 1876/1990. 

Προτού προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία «συμφιλίωσης» 

σύμφωνα με το ν. 1876/1990, προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια, παρόντος και του 

Υπουργείου, επίλυσης αυτών των διαφορών. 

Ενημερώσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σχετικά με την εκκρεμούσα 

ενώπιόν του τριμερούς συμφιλιωτικής διαδικασίας μεταξύ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της Εθνικής 

Τράπεζας, η οποία αναβλήθηκε προκειμένου να γίνουν διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών στην 

κατεύθυνση αποκατάστασης της νομιμότητας, ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και 

προσδιορίστηκε ημερομηνία συζήτησης των διαφορών, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 

13:00. 

Καλούμε την ∆ιοίκηση, 

να σεβαστεί τη νομιμότητα και να τηρήσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της Εθνικής 

Τράπεζας απέναντι στον Κανονισμό Εργασίας. 

Η επιτυχημένη πορεία της Εθνικής είναι αποτέλεσμα μιας ιστορικά διαμορφωμένης (176 ετών) 

και ξεχωριστής εταιρικής κουλτούρας και πρακτικής που στηρίχθηκε: 

 Σε δημοκρατικούς εργασιακούς κανόνες και θεσμούς. 

 Στην ομαλότητα και στην ασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις, στην ασφάλιση και στην 

υγεία. 

 Στη θετική παρακίνηση και όχι στην χειραγώγηση των εργαζομένων. 

Αυτά είναι και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό και αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας της Τράπεζας. Στοιχεία, τα οποία βάλλονται 

και εξασθενούν με τις παραπάνω παράνομες ενέργειές σας. 

Προβαίνουμε σε όλες τις επιβεβλημένες νόμιμες ενέργειες για να υπερασπίσουμε τον τύπο και 

το πνεύμα του Κανονισμού Εργασίας, βασιζόμενοι στη νομιμότητα, το δίκαιο και στην 

αγωνιστική μας διάθεση να περιφρουρήσουμε τα δικαιώματά μας που σήμερα αμφισβητούνται. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ  

 η πολιτική των πελατειακών και αδιαφανών επιλογών 

 η απαξίωση των ικανών και έμπειρων στελεχών της Τράπεζας 

 η καταστρατήγηση κάθε έννοιας διαφάνειας και αξιοκρατίας 

 η υπονόμευση της υπηρεσιακής, βαθμολογικής και οικονομικής εξέλιξης 

των εργαζομένων 

 



 

 

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι, 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 

 

                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                      Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

 


