
 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

 
ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1917 
  
Σοφοκλζους  15,  Αθή να  105  51  -  τη λ. :  2103349999 (δ ιεπ. :  19999) ,   

web s i t e :  www.syete .gr ,  e - mai l :  syet e@ot enet .gr  
 

 
 
Ανακοίνωςη Νο 8                                                                                                             Αθήνα, 29.03.2022 
 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΝΕΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΤ .Τ.Ε.Σ.Ε. 

 

Συναδζλφισσες, Συνάδελφοι, 

Στισ 5/1/2021 τζκθκε ςε ιςχφ, με Πράξθ Διοίκθςθσ, ο νζοσ Κανονιςμόσ Οδοιπορικϊν Εξόδων τθσ 
Τράπεηασ.  

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επιςιμανε με όλουσ τουσ τρόπουσ και ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι 
ο νζοσ Κανονιςμόσ δθμιουργεί αδικίεσ, ιδίωσ για ςυναδζλφουσ που ιδθ λάμβαναν αποηθμίωςθ και 
με βάςθ τα νζα δεδομζνα κα ζβλεπαν δραςτικι μείωςθ. Ζθτιςαμε καταρχιν να γίνει διαβοφλευςθ 
με το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και, μζχρι να καταλιξουμε ςε ζνα κοινά αποδεκτό πλαίςιο, να αναςταλεί θ 
εφαρμογι του νζου Κανονιςμοφ για του παλαιοφσ δικαιοφχουσ, κάτι που ζγινε αποδεκτό από τθν 
Τράπεηα. 

Στθ ςυνζχεια, με ςυνεχείσ παρεμβάςεισ (ςυναντιςεισ με τθ Διοίκθςθ ςε κάκε επίπεδο, 
ανακοινϊςεισ), επιχειρθματολογιςαμε για τθν ανάγκθ ο Κανονιςμόσ να λαμβάνει υπόψθ τα 
πραγματικά κόςτη όπωσ ζχουν πλζον διαμορφωκεί και με τθν κατακόρυφθ αφξθςθ τθσ τιμισ των 
καυςίμων. 

Με τον τρόπο αυτό και μετά από ςυνεχείσ πιζςεισ, θ Διοίκθςθ αναγνϊριςε το ςοβαρό πρόβλθμα 
που ζχει δθμιουργθκεί και κατζκεςε νζα πρόταςθ που ανταποκρίνεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ 
τρζχουςεσ ςυνκικεσ και ςτισ κζςεισ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Συγκεκριμζνα τροποποιείται ο Κανονιςμόσ Οδοιπορικϊν ωσ εξισ: 

 Αφξθςθ τθσ χιλιομετρικισ αποηθμίωςθσ για Ι.Χ. από €0,25 ςε €0,35 (αφορά φκορά οχιματοσ 

και καφςιμα). 

 Μείωςθ του ορίου από 25χλμ. (50χλμ. ακροιςτικά) ςε 20 χλμ. (40χλμ. ακροιςτικά) άνω των 

οποίων παρζχεται θ αποηθμίωςθ για τθν απόςταςθ τθσ οικίασ από τθν εργαςία. 

 Αφξθςθ του ανϊτατου ορίου χιλιομετρικισ αποηθμίωςθσ (πλαφόν) από €450 ςε €500. 

 Ιςχφσ από 1/1/2022 μζχρι 31/8/2022, οπότε και κα επανεκτιμθκεί θ κατάςταςθ με βάςθ τθν 

εξζλιξθ των τιμϊν των καυςίμων, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται και ςτον Κανονιςμό. 

Συναδζλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η εξζλιξθ αυτι είναι πολφ μεγάλθσ ςθμαςίασ για τουσ δικαιοφχουσ κακϊσ αυξάνεται ςθμαντικά θ 
μθνιαία χιλιομετρικι αποηθμίωςθ, ιδιαίτερα ςε μια περίοδο που το κόςτοσ μετακίνθςθσ ζχει 
εκτοξευκεί. Είναι όμωσ πολφ ςθμαντικι και ςυνολικά κακϊσ αποδεικνφει για μία ακόμθ φορά ότι θ 
υπεφθυνη και τεκμηριωμζνη ςτάςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μζςα από διάλογο και διαβοφλευςη μπορεί να 
αίρει αδιζξοδα και να οδηγεί ςε λφςεισ. 

 

http://www.syete.gr/
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Λφςεισ οι οποίεσ φυςικά δεν δίνονται από όςουσ ζχουν ανάγει ςε ςυνδικαλιςτικι παρζμβαςθ 
«δθμοςιογραφικοφ» τφπου διαπιςτϊςεισ ι ςχολιαςμοφσ ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ και οι 
οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να βάλλουν εναντίον του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με αςφςτολα ψεφδη και 
λάςπη. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι εδϊ, είναι ιςχυρόσ και αδζςμευτοσ και ζχει αποδείξει πωσ είναι παρϊν ςε κάθε 
μζτωπο.  

Με τισ προτάςεισ μασ, τα επιχειριματά μασ, τισ δυναμικζσ παρεμβάςεισ μασ δίνουμε 
αποτελεςματικζσ λφςεισ για τουσ εργαηόμενουσ, ςε μια πραγματικά δφςκολθ περίοδο για όλουσ. 

 

 
  Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 

 
Για το Διοικητικό υμβοφλιο 

 
Ο Πρόεδροσ                           Ο Γεν. Γραμματζασ 

 
 

                                     Ντεκουμζσ Αθανάςιοσ                   Παπαγιάννησ Θφμιοσ  


