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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2004 

 
ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦΕΡΑΝ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ 
ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ 
 

Συνάδελφοι, 
 Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ συζήτησε στη σημερινή του συνεδρίαση τις προτάσεις που 
κατέθεσε η Διοίκηση στην τελευταία συνάντηση, οι οποίες ήταν σημαντικά 
βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες. 
 Μετά από γόνιμη συζήτηση το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να 
τις αποδεχθεί  και να υπογράψει Επιχειρησιακή Σύμβαση για το 2004. 
 Συνοπτικά το περιεχόμενο της νέας σύμβασης είναι το παρακάτω: 
Α) Αυξάνονται τα επιδόματα Βαθμού (20%), Δικτύου (40%), β΄υπογραφής 
(10%), εξειδικευμένης εργασίας teller (10%), κεντρικού ταμία (10%), επικίνδυνης 
εργασίας (10%), επιλογής προσωπικού εκπαίδευσης, marketing (15%), 
προγραμματιστών – αναλυτών – χειριστών (10%), μη εξειδικευμένου προσωπικού 
Κ.Μ. (15%), μηχανικών – υπομηχανικών (15%), τεχνιτών εργοδηγών (15%), 
εμπλοκών (12%), τυφλών (10%), υπηρεσιακών στολών (10%), τηλεφωνικού 
κέντρου (10%), οδοιπορικών φυλάκων (20%), επόπτη ασφαλείας , καλής 
εμφάνισης ερευνητών επιχειρήσεων (15%). 
Β) Θεσμοθετούνται νέα επιδόματα στην Διεύθυνση Προσωπικού, στις 
Υποδιευθύνσεις Διοικητικού των Διευθύνσεων Δικτύου, στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, και επεκτείνονται διάφορα επιδόματα στις Υποδιευθύνσεις Ελλήνων 
Θεσμικών της ΔΕΧΟ, στο motoring και στη Διεύθυνση Περιουσίας. 
Γ) Βελτιώνονται οι όροι χορήγησης στα ατομικά δάνεια (2,5% το νέο επιτόκιο, 
10.000 € το πλαφόν), στα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση α΄και β΄ κατοικίας, 
στα καταναλωτικά δάνεια, στις κάρτες και στο overdraft. 
Δ) Ασφαλίζονται με έξοδα της τράπεζας σε περίπτωση θανάτου τα στεγαστικά 
δάνεια των εργαζομένων στην ΕΤΕ για την απόκτηση α΄ κατοικίας. 
Ε) Θα προσλαμβάνεται ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου 
εν ενεργεία συναδέλφου. 
 
Συνάδελφοι, 
 Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση του Συλλόγου με όλο το περιεχόμενο 
της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης. 
 Η ενότητα και η δράση έφεραν αποτέλεσμα.   
 
      Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας 
         Στ. Κούκος      Ανέστης Πίσχινας 


