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Αγωνιζόμαστε και εκφράζουμε την αγανάκτησή 

μας, για τη διακοπή της χορήγησης της παροχής του 

ΛΕΠΕΤΕ από την Εθνική Τράπεζα.

Αγωνιζόμαστε γιατί η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. επιμένει 

στην εκβιαστική της τακτική απέναντι σε 16.500 οι-

κογένειες συνταξιούχων που παραμένουν απλήρωτοι 

για 4 μήνες. Θα ήταν δείγμα καλής θέλησης στη δι-

αδικασία διαλόγου εάν η Τράπεζα προχωρούσε στην 

καταβολή των οφειλομένων ποσών. Είναι ο μόνος 

δρόμος για την εκτόνωση μιας έκρυθμης κατάστασης, 

που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Αγωνιζόμαστε γιατί ποτέ οι εργαζόμενοι δεν ήταν 

και δεν μπορούν να είναι ενάντια στο δικό τους μέλ-

λον. Εμείς και πριν και τώρα και πάντα θα εξακολου-

θούμε να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε αξιοπρέπεια 

στην εργασία μας, αξιοπρέπεια στη σύνταξή μας, αξι-

οπρέπεια στην περίθαλψή μας. Θα αγωνιστούμε για 

τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας. 

Για μας η αλληλεγγύη των γενεών είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της ύπαρξής μας.

Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της ύπαρξης του 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που αποτελεί τον πυλώνα στήριξης της 

υγείας όλων μας στις δύσκολες ώρες. Η περικοπή της 

χρηματοδότησης θα έχει ολέθριες συνέπειες και για 

το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η οικονομική κατάσταση του οποίου επι-

δεινώνεται σημαντικά με στέρηση εσόδων περίπου 

500 χιλ. ευρώ το μήνα. Η ύπαρξη, η λειτουργία και 

η βιωσιμότητα του Ταμείου Υγείας είναι για μας αδι-

απραγμάτευτη. Η προοπτική του Ταμείου μας και ως 

εκ τούτου και το επίπεδο περίθαλψης και παροχών, 

που έχουμε σήμερα, κινδυνεύει από τις πολιτικές της 

Τράπεζας και της Κυβέρνησης.

Αγωνιζόμαστε γιατί η κυβέρνηση αρνείται οποια-

δήποτε εξισορροπητική παρέμβαση στη διαδικασία 

προστασίας του ΛΕΠΕΤΕ ωσάν να μην πρόκειται για 

τα ασφαλιστικά δικαιώματα χιλιάδων συνταξιούχων 

ωσάν να μην πρόκειται για άνθρωπο που διόρισε η 

ίδια ωσάν να μην πρόκειται για τον λογαριασμό που 

υπερασπιζόταν ο υφυπουργός της Κυβέρνησης. 

Η παρελκυστική στάση του Υπουργείου Εργασίας 

και της Κυβέρνησης, δίνει τα περιθώρια στον κο Φρα-

γκιαδάκη να αρνείται τις υποχρεώσεις του. Δεν απο-

δεχόμαστε από την Κυβέρνηση να παίζει το ρόλο του 

Πόντιου Πιλάτου και να απεκδύεται των ευθυνών της. 

Καλούμε την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει το ρόλο 

του εξ’ αποστάσεως αδιάφορου παρατηρητή των εξε-

λίξεων σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και των συνταξιούχων της Εθνικής και 

να πάρει θέση, όπως άλλωστε οφείλει.

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΕΤΕ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

συνέχεια στη σελ. 3
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ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., έπειτα από πολλά χρόνια 
στασιμότητας και καθυστερήσεων για τις οποίες ευθυνόταν η άρνηση 
των Διοικήσεων να εφαρμόσουν τον Κανονισμό Εργασίας, στη διάρκεια 
του 2017 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ για όλους τους βαθμούς, 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
VALEUR 1.7.2017, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 600 ΠΕΡΊΠΟΥ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Με την Πράξη Διοίκησης 682/28.12.2017, με την οποία έγιναν 171 
Τμημ. Α’ με valeur 1.1.2017 και 1.7.2017 (συνολικά, το 2017, 712 Τμη-
ματάρχες Α’), ολοκληρώθηκαν όλες οι προαγωγές μέχρι την τελευταία 
valeur 1.7.2017 (για πρώτη φορά) και έκλεισε μία χρόνια εκκρεμότη-
τα, η οποία δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη βαθμολογική και 
μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων αλλά και στην εφαρμογή του 
Κανονισμού.

Με συνεχείς παρεμβάσεις, ξεπεράσαμε και την αρχική αρνητική 
θέση της Διοίκησης, να εφαρμόσει την ισχύουσα εγκύκλιο της Τρά-
πεζας που αφορά στους συμβούλους πελατείας Premium. Με τις 
Πράξεις Διοίκησης 683&684/29.12.2017 έγιναν 78 αναβαθμίσεις και 
55 νέες εντάξεις στην κλίμακα ευθύνης. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έγινε δέκτης 
ορισμένων παραπόνων για τη μη σωστή υλοποίηση της εγκυκλίου 
Β’ 51/21.3.2008. Μετά την παρέμβαση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπήρξε δέσμευση του Γενικού Διευθυντή Δι-
κτύου πως θα εξετάσει όλες τις περιπτώσεις προκειμένου να αποκα-
τασταθούν τυχόν αδικίες.

Μέσα στο 2017, μετά τον προγραμματισμό που συμφωνήθηκε με τη 
Διοίκηση, προχώρησαν όλες οι «κατ’ αρχαιότητα» (μέχρι και Λογιστή Α΄) 
και οι «κατ’ εκλογήν» (Υποτμ. και Τμημ. Β’) προαγωγές μέχρι 1.7.2017 
(3.000 περίπου συνάδελφοι).

Μετά την κάλυψη 100 κενών οργανικών θέσεων, Προϊστάμενων Τμη-
μάτων και Υπηρεσιών σε Μονάδες της Διοίκησης και Καταστήματα 1ης 
κατηγορίας, τον Ιούνιο του 2017, πρόσφατα καλύφθηκαν και οι κε-
νές θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων και Υπηρεσιών σε Μονάδες της 
Διοίκησης, οι οποίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα μετά την οργανωτική 
αναδιάρθρωση, καθώς και οι κενές θέσεις των Υποδιευθυντών.

Οι προαγωγές είναι σημαντικές και για τους εργαζόμενους και για την 
Τράπεζα. Αποτελούν την ηθική αναγνώριση και την οικονομική αντα-
μοιβή για την ευδόκιμη υπηρεσία και είναι όχι μόνο υποχρέωση της 
Διοίκησης που απορρέει από τον Κανονισμό Εργασίας αλλά και ένα 
απαραίτητο διοικητικό εργαλείο περαιτέρω παρότρυνσης.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει τον αγώνα τήρησης του Κανονισμού με 
συνεχή επαγρύπνηση ώστε στο εξής, οι προαγωγές να γίνονται στην 
ώρα τους, χωρίς καμία καθυστέρηση, γιατί αποτελούν αφενός μία 
υπηρεσιακή και ηθική ανταμοιβή για τους συναδέλφους και αφετέ-
ρου προσφέρουν τη δυνατότητα για μία καλύτερη υπηρεσιακή εξέ-
λιξη. Είναι ένα συνεχές κίνητρο για τους εργαζόμενους και πρέπει να 
πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο, χωρίς καθυστερήσεις, όπως προ-
βλέπεται από τον Κανονισμό Εργασίας. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να παρεμβαίνει απο-
τελεσματικά για την υπεράσπιση του Κανονισμού Εργασίας και για 
την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, υπερασπιζόμενη τα 
εργασιακά δικαιώματα όλων των συναδέλφων.
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Συνεχίζουμε τον αγώνα με όλα τα μέσα. Η Διοίκη-
ση της Ε.Τ.Ε. οφείλει να μπει σε ουσιαστικό διάλογο 
με συγκεκριμένα νούμερα πλέον και να καταβάλει τις 
υποχρεώσεις της, ώστε οι συνάδελφοι συνταξιούχοι 
να πιστωθούν για το Πάσχα. Με υπεκφυγές, με τελεσί-
γραφα και με προσχηματικό τρόπο, η Τράπεζα αρνείται 
τον ουσιαστικό διάλογο, τις συγκεκριμένες προτάσεις 
και τις υποχρεώσεις της.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε η κλιμάκωση της αντιπα-
ράθεσης και των απρόβλεπτων συνεπειών σε κρίσιμη 
περίοδο για όλους να αποφευχθεί και αυτό είναι στο 
χέρι της Διοίκησης της Εθνικής και της Κυβέρνησης.

Η λύση μπορεί να αναζητηθεί μέσα από έναν ουσι-
αστικό και ειλικρινή διάλογο με τη Διοίκηση της Τρά-
πεζας, η οποία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της 
και να εγκαταλείψει τις τελεσιγραφικές λογικές αντι-
μετώπισης ενός τόσο κρίσιμου και σοβαρού θέματος 
για χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους. 

Καλούμε τη Διοίκηση να αναλογισθεί τις ευθύνες 

της. Να καταθέσει στην επιτροπή διαλόγου συγκε-

κριμένη πρόταση για βιώσιμο και ανοικτό σε όλους 

ΛΕΠΕΤΕ.

Εμείς λέμε ναι στον ουσιαστικό διάλογο. 

Λέμε ναι στην ασφαλιστική ομογενοποίηση για 

το σύνολο των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Η σταθερή υπεράσπιση με κάθε τρόπο των δικαι-

ωμάτων μας στους χαλεπούς καιρούς των μνημονί-

ων είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας.

Αυτό κάναμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κά-

νουμε, κινητοποιώντας τις δυνάμεις μας, γιατί αυτό 

είναι το χρέος μας και έτσι όλοι μαζί θεσμικά και 

ο καθένας ξεχωριστά, ατομικά γράφουμε τη δική 

μας ιστορία της συνέπειας και της ηθικής διάστα-

σης των αγώνων μας.

Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., η μη υλοποίηση των εντάξεων εκατο-
ντάδων συναδέλφων στις εξειδικευμένες υπηρεσίες ήταν 
ζήτημα μείζονος σημασίας. Ήταν ζήτημα θεσμικής εκτρο-
πής και προσπάθειας αναίρεσης του Κανονισμού Εργασίας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. υπηρετώντας τις αρχές της, μέσα σε ένα 
περιβάλλον όπου οι θεσμοί και τα δικαιώματα αμφισβη-
τούνται, διασφάλισε, μετά από έντονες και μακρές δια-
πραγματεύσεις, τη θεσμική υπεράσπιση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, τις προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης των 
όρων αμοιβής και εργασίας σε εκατοντάδες συναδέλφους 
μας. Με την ενοποίηση των 28 διαφορετικών κανονισμών 
εξειδικευμένων σε έναν ενιαίο κανονισμό:

 3 προστατεύθηκε ο Κανονισμός Εργασίας,

 3 εντάχθηκε νέο προσωπικό στις εξειδικευμένες υπηρεσίες, 

 3 Θεσμοθετήθηκαν ενιαίες αρχές και κανόνες.

Ενοποιήθηκε και εκσυγχρονίστηκε με κοινές αρχές και 

κανόνες, που αφορούν στην επιλογή, ένταξη, αξιολόγη-

ση, εξέλιξη και μετακίνηση, το σύνολο του εξειδικευμένου 

προσωπικού, ανατρέποντας τη χαοτική και πολλές φορές 

αυθαίρετη κατάσταση τριάντα ετών.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι και θα παραμείνει δύναμη διαλόγου, 

συσπείρωσης και ευθύνης:

 3 για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομέ-

νων,

 3 για την εξεύρεση λύσεων με δικαιοσύνη και προοπτική, 

στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζό-

μενοι.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

συνέχεια από τη σελ. 1

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΕΤΕ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
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Η 
κρίση, που ξεκίνησε από το Χ/Π σύστημα και από 
τις ‘φούσκες’ των τιτλοποιήσεων, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την παγκόσμια επικράτηση των 

οικονομικών προταγμάτων του νεοφιλελευθερισμού, 
της ασυδοσίας των αγορών και της πρωτοκαθεδρίας 
των κερδών σε βάρος των κοινωνιών και των ανθρώ-
πων. Αυτή με τη σειρά της οδήγησε:

•  στην υπερσυγκέντρωση του παγκόσμιου πλούτου και 

της αντίστοιχης ισχύος στα χέρια μιας ουσιαστικά ανε-

ξέλεγκτης διεθνούς ολιγαρχίας, 

•  στη συνεχή αποδιάρθρωση των θεσμών της εργασίας, 

του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής, 

με δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων, των ευ-

καιριών και των δυνατοτήτων των μεσαίων στρωμά-

των, με προϊούσα φτωχοποίηση και συρρίκνωση των 

προοπτικών ανέλιξης των εργαζόμενων και των οικο-

νομικά ασθενέστερων. 

Για την Ελλάδα, η κρίση αποτέλεσε το έναυσμα για 

την εφαρμογή, σε συνθήκες ήδη εξελισσόμενης ύφε-

σης, ακατάλληλων, όπως αποδείχθηκε, πολιτικών δημο-

σιονομικής λιτότητας, καθώς και πρωτοφανών σε έκταση 

και επιθετικότητα εργασιακών, δημοσιονομικών και διαρ-

θρωτικών ανατροπών. Αυτές επιβλήθηκαν ώς προαπαι-

τούμενα των «προγραμμάτων στήριξης» από την Ε.Ε, την 

ΕΚΤ και το ΔΝΤ στο πλαίσιο των Μνημονίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

Το κοινωνικό κόστος των μνημονίων παραμένει δυ-
σανάλογο, χωρίς να οδηγεί στο προδιαγραφόμενο επι-

θυμητό αποτέλεσμα.

Αντί να συμβάλουν στην αντιμετώπιση ουσιαστικών 
δομικών προβλημάτων και στην κατεπείγουσα, πλέον, 
ανάταξη της οικονομίας μας, τα μέτρα των μνημονίων:

  ενσωματώνουν ακραίες νεοφιλελεύθερες συνταγές, 

  εγκλωβίζουν τη χώρα και την οικονομία σ’ ένα «σπι-

ράλ θανάτου» διαρκούς ύφεσης, ανατροφοδότησης 

του Δημοσίου Χρέους, αποδιάρθρωσης κρίσιμων 

τομέων, όξυνσης των ανισοτήτων, χωρίς προοπτική 

συμβολής στην αναγκαία ανάταξη και αναπτυξιακή 

προοπτική της χώρας, 

  καταδικάζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των συ-

μπολιτών μας σε μια δίχως όρια και τέλος λιτότητα, 

ανεργία, φτωχοποίηση, 

  οδήγησαν και οδηγούν στη διάλυση του Κοινωνικού 

Κράτους και του Ασφαλιστικού Συστήματος, 

  υποθηκεύουν τον πλούτο και τις προοπτικές του τό-

που και ακυρώνουν τις ελπίδες της νέας γενιάς.

Μετά από μια οκταετία σκληρής επιτήρησης και λι-
τότητας, η χώρα εξακολουθεί να παραμένει εγκλωβι-
σμένη σε ένα υφεσιακό φαύλο κύκλο, το ξεπέρασμα 
του οποίου είναι ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για 
να προσελκυσθούν σοβαρές και σταθερές επενδύσεις 
στην Ελλάδα. 

Οι επανειλημμένες δημοσιονομικές παρεμβάσεις και 

οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και προϊόντων: 

• δεν εξασφάλισαν βιώσιμη δημοσιονομική σταθερότη-

τα, επενδύσεις, απασχόληση, ούτε βέβαια κοινωνική 

συναίνεση και συνοχή, 

• πολλαπλασίασαν τη φορολογική επιβάρυνση, χωρίς 

παράλληλα να διασφαλίσουν την εισπραξιμότητα, τη 

φορολογική δικαιοσύνη και την αναγκαία επέκταση 

της φορολογικής βάσης,

• πολλαπλασίασαν τη χρήση ασταθών μορφών απασχό-

λησης, ενέτειναν την εργασιακή-ασφαλιστική παρα-

βατικότητα και διόγκωσαν τη μαύρη εργασία, 

• πυροδότησαν και συνεχίζουν να τροφοδοτούν ένα 
φαύλο κύκλο ύφεσης, φτώχυνσης, εκτεταμένης 
ανεργίας και κοινωνικής όξυνσης, με ανυπολόγιστες 
συνέπειες για την εγχώρια παραγωγή, τα εισοδήματα, 
την εργασία, την κοινωνική συνοχή. Με ανυπολόγι-
στες συνέπειες και για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα.

Ο κλάδος των τραπεζών και οι εργαζόμενοι συνεχί-

ζουν να δέχονται πιέσεις που προέρχονται από:

•  την ολοκλήρωση των δεύτερων πλάνων αναδιάρθρω-

σης των τραπεζών, στα οποία έχουν δεσμευτεί οι διοι-

κήσεις τους έναντι της EKT(SSM), του ΤΧΣ και του ESM, 

βάσει της 3ης ανακεφαλαιοποίησης του 2015 και εστι-

άζουν σε μειώσεις προσωπικού και υποκαταστημάτων, 

σε πωλήσεις θυγατρικών και υποκαταστημάτων του 

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΤΩΠΑ  

ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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εξωτερικού αλλά και σε θυγατρικές εσωτερικού με μη 

τραπεζική δραστηριότητα,

•  την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων & ανοιγ-

μάτων, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση από 

άποψη μεγεθών και σημασίας για την ελληνική οικονο-

μία. Για την περίοδο 2016-2019, έχουν τεθεί συγκεκρι-

μένοι ποσοτικοί στόχοι ανά τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα 

νομοθετήθηκε από την Κυβέρνηση το άνοιγμα μιας δευ-

τερογενούς αγοράς δανείων, με την ίδρυση Εταιρειών 

Διαχείρισης και Απόκτησης Δανείων και Απαιτήσεων,

•  την αυξημένη παρέμβαση του ΤΧΣ και των πιστωτών 

της χώρας, στην εταιρική διακυβέρνηση και αξιολόγη-

ση των Δ.Σ. των τραπεζών με υπερεξουσίες και απο-

κλεισμό της αποφασιστικής εμπλοκής του δημοσίου, 

θεσμικών φορέων της αγοράς, καθώς και της εκπροσώ-

πησης των εργαζομένων, 

•  τα προγραμματισμένα stress tests από την ΕΚΤ το 2018,

•  την προσαρμογή των τραπεζών στις απαιτήσεις της Ευ-

ρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, οι οποίες εξειδικεύονται 

σε αυξημένα εποπτικά κεφάλαια, ενισχυμένους δεί-

κτες ρευστότητας και σε απομόχλευση ενεργητικού,

•  τον αφανή ανταγωνισμό από το σκιώδες τραπεζικό σύ-

στημα και τις εταιρείες ψηφιακών μέσων πληρωμών,

•  τον τρόπο αντιμετώπισης των τεχνολογικών αλλαγών, 

που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 

της εποχής μας.

Σε αυτή την τόσο δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία ο 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.: 

Κατάφερε να προστατεύσει την απασχόληση, τα ερ-

γασιακά, τα ασφαλιστικά και τα υγειονομικά δικαιώματα, 

σε συνθήκες αλλεπάλληλων πιέσεων και σοβαρών απει-

λών από τα νέα «σχέδια εξυγίανσης των Τραπεζών», από 

τις συνεχιζόμενες μνημονιακές πολιτικές και ρυθμίσεις, 

από τις σοβαρές επιπτώσεις των κεφαλαιακών ελέγχων. 

Προφύλαξε το θεσμό της Επιχειρησιακής Σύμβασης 

που μαζί με την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

διασφαλίζουν συνθήκες εργασιακής ασφάλειας στην 

Τράπεζα και αποτελούν ανάχωμα στην απορρύθμιση και 

στην κατάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Διατήρησε ισχυρό και ενεργό τον Κανονισμό Εργασί-

ας. Παρενέβη με το σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την 

τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με το ωράριο. 

Αντιμετώπισε καθημερινά και άμεσα, με λύσεις υπέρ των 

εργαζόμενων και της εξυπηρέτησης των πολιτών, τις 

τόσο έκτακτες και κρίσιμες συνθήκες κατά τη διάρκεια 

της τραπεζικής αργίας. 

Προώθησε τα εκκρεμή ζητήματα των προαγωγών που 

ολοκληρώθηκαν για όλους τους συναδέλφους μέχρι την 

τελευταία valeur και των τοποθετήσεων Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών Καταστημάτων. Εξασφάλισε την πλήρη, 

ισότιμη και απρόσκοπτη ένταξη στην ETE όλων των συνα-

δέλφων της Εθνοdata, Κεφαλαίου και των συναδέλφων 

από τις θυγατρικές (άμεση υπογραφή Επιχιερησιακής 

Σύμβασης).

Ανάλαβε πρωτοβουλίες για να προωθήσει και να δια-

σφαλίσει την ενότητα δράσης του σ.κ. εργαζομένων και 

συνταξιούχων. Ξεκίνησε τη διαδικασία επίλυσης της σο-

βαρής εκκρεμότητας των δανείων, όλων των συναδέλ-

φων, με εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων, με κοινωνική 

ευαισθησία και με προστασία της πρώτης κατοικίας. 

Συντονίστηκε με τα συνδικάτα των θυγατρικών της 

Ε.Τ.Ε. ώστε να προωθήσει τις διεθνείς συνεργασίες και 

ιδιαίτερα το θεσμό των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζο-

μένων στην Ε.Τ.Ε. επιτυγχάνοντας την ίδρυση του πρώ-

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων σε Ελληνική 

επιχείρηση. 

Βοήθησε, τόνισε και παρότρυνε σε συνέργεια την Κυ-

βέρνηση, την Περιφέρεια, το Δήμο, προκειμένου να ανα-

ληφθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί άμεσα, με 

αποφασιστικότητα, με ανθρωπιά και αλληλεγγύη η απα-

ράδεκτη κατάσταση των προσφύγων στο Πεδίο Άρεως. 

Συνέδραμε στην προσπάθεια για ένα ισχυρό και πλε-

ονασματικό Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ώστε να παρέχει αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες υγείας σε όλους τους συναδέλφους. 

Εξασφάλισε τη βιωσιμότητα του Ταμείου Αυτασφάλει-

ας, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης γενεών με ισχυρή και 

αποτελεσματική διαπραγμάτευση του δανεισμού του.

Κινητοποιήθηκε για την απάλειψη των νέων ρυθμίσε-

ων και την αποτροπή των νέων σχεδιασμών που οδηγούν 

σε ένα ασφαλιστικό χωρίς αρχές, χωρίς κοινωνική αλλη-

λεγγύη, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς αλληλεγγύη γενεών, 

χωρίς αναλογικότητα εισφορών-παροχών, με απαλλαγή 

του κράτους από τις υποχρεώσεις του. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., αποφασιστικά και υπεύθυνα με όραμα 

και προγραμματισμό, κλιμακώνοντας τις διεκδικήσεις και 

τα αιτήματά μας, με στόχο την διαφύλαξη και προάσπι-

ση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, 

συμμετείχε ενεργά στις απεργιακές κινητοποιήσεις και 

στα συλλαλητήρια που οργανώθηκαν από το συνδικαλι-

στικό κίνημα (Ο.Τ.Ο.Ε.- Γ.Σ.Ε.Ε.) κόντρα στις μνημονιακές 

πολιτικές και το Ασφαλιστικό. Η ενότητα, η συμμετοχή 

και η στήριξη όλων των εργαζομένων στις πρωτοβουλίες 

του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για να αυξήσουμε την διαπραγματευτική μας δύναμη και 

να αντιμετωπίσουμε τις πολλές και δύσκολες προκλήσεις 

που έχουμε μπροστά μας το επόμενο κρίσιμο διάστημα.
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Υπερασπιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις το 
θεσμό των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας. Θεωρούμε αδιανόητη την υπονό-

μευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με κα-
τάργηση ουσιαστικά των Κλαδικών Σ.Σ.Ε. έναντι των 
Επιχειρησιακών.

Εάν εκλείψει η κλαδική ΣΣΕ τα συνδικάτα απομονώ-
νονται, διασπώνται και αποδυναμώνονται, και προο-
πτικά αυτό το μοντέλο οδηγεί στην εξάλειψη κάθε 
είδους κοινωνικού διαλόγου και τελικά στην επικρά-
τηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Πολλοί και σοβαροί λόγοι επιβάλλουν την ουσιαστι-
κή στήριξη των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-
γασίας:

 3 Η δικαιότερη εισοδηματική κατανομή, η κοινωνική 
συνοχή, ο περιορισμός των ανισοτήτων, η προστα-
σία των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού.

 3 Η ύπαρξη εργασιακών κανόνων στον κάθε κλάδο 
αποτελεί κίνητρο για τους εργοδότες να επικε-
ντρωθούν σε ποιοτικές επενδύσεις ενισχύοντας 
την ανταγωνιστικότητα με καινοτόμες πρακτικές.

 3 Η αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ 
επιχειρήσεων με όπλο την αξιοποίηση αδύναμων 
επιχειρησιακών σωματείων/ενώσεων προσώπων.

 3 Οι κλαδικές Συλλογικές Διαπραγματεύσεις αποτε-
λούν πεδίο ουσιαστικής συνεννόησης των μερών 
για συντονισμένη αντιμετώπιση προβλημάτων.

 3 Τα κλαδικά μισθολογικά-εργασιακά δικαιώματα 
αποτελούν ασφαλή και καλύτερη βάση εκκίνησης 
για τις Επιχειρησιακές ΣΣΕ.

Με βάση τα παραπάνω, οι Κλαδικές Συμβάσεις προ-

άγουν έναν ανταγωνισμό υγιή, ποιοτικό και καινοτόμο 

και όχι έναν ανταγωνισμό βασισμένο στην ασυδοσία 

και στην κοινωνική υποβάθμιση.

Βασικοί πυλώνες ενός συστήματος σωστής λειτουρ-

γίας της συλλογικής αυτονομίας πρέπει να είναι:

α) η ΕΓΣΣΕ, για τον καθορισμό κατώτατων όρων εργα-

σίας και μισθού.

β) οι κλαδικές ΣΣΕ, για να βελτιώνουν την ΕΓΣΣΕ ανά-

λογα με τις συνθήκες κάθε κλάδου και να απο-

κλείουν το κοινωνικό ντάμπιγκ. 

γ) η κατάργηση της πρόβλεψης του Ν. 4024/2011, 

άρθρο 37, παρ. 7, σύμφωνα με την οποία η επιχει-

ρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει των κλαδικών.

δ) η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στις ΣΣΕ.

ε) η κατάργηση της ικανότητας ενώσεων προσώπων 

να συνάπτουν ΣΣΕ. 

στ) η αποκατάσταση της 6μηνης προέκτασης διάρκει-

ας και της μετενέργειας των ΣΣΕ.

ζ) η κατάργηση των μισθολογικών διακρίσεων σε βά-

ρος νέων εργαζόμενων και 

η) η ανόθευτη λειτουργία της Διαιτησίας. 

Για μας οι Συλλογικές διαπραγματεύσεις στα πλαί-

σια στήριξης και ουσιαστικής αποκατάστασης του 

θεσμού και του ρόλου των Κλαδικών Συλλογικών Δι-

απραγματεύσεων, είναι όρος πραγματικής «κόκκινης 

γραμμής» στην οποία οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να παρα-

μείνουμε αμετακίνητοι.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υλοποιούνται άμεσα οι μετατάξεις όσων ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό του τεχνικού κλάδου και 

στους κλάδους ασφαλείας, προσωπικού καθαριότητας, εισπρακτόρων και κλητήρων που ασκούν ανώτερα 

καθήκοντα. 

Μετά τις επίμονες προσπάθειες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κλείνει δια παντός αυτή η εκκρεμότητα που πραγματικά 

ταλαιπωρούσε άδικα πολλούς συναδέλφους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
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Οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι απαραίτη-

τες καθώς χτίζοντας πάνω στις κλαδικές, 

προστατεύουν και βελτιώνουν τις αποδο-

χές μας μέσα από τα ισχύοντα επιδόματα ή τη θε-

σμοθέτηση νέων, καθώς και θεσμών που αυξάνουν 

τις μη μισθολογικές παροχές μας και βελτιώνουν 

περαιτέρω το καθεστώς των εργασιακών μας σχέ-

σεων μέσα από στοχευμένες θεσμικές ρυθμίσεις.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σε συνθήκες πρωτόγνωρες για τη 

χώρα και το συνδικαλιστικό κίνημα, μετά από τρίμη-

νη, ιδιαίτερα σύνθετη και σκληρή διαπραγμάτευση, 

σύναψε τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας (από 1/4/2016 έως 31/3/2019), η οποία 

αποτελεί μεγάλης αξίας θεσμική κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων μας. Κατοχυρώνει τις ευνοϊκότερες 

διατάξεις και προστατεύει ολόκληρο το θεσμικό 

πλαίσιο δικαιωμάτων και εργασιακών σχέσεων με 

την ακροτελεύτια παράγραφο. Ειδικότερα: 

 4 Διασφαλίζει την εργασία.

 4 Προστατεύει το εισόδημα των εργαζομένων 

και μπαίνει χρονικός ορίζοντας αποκατάστασης 

των μισθολογικών απωλειών από την αρνητική 

διαφορά (κουτάκι), με την επανεξέτασή της το 

τέταρτο τρίμηνο του 2017 και εκ νέου στο αντί-

στοιχο του 2018. Ήδη έγινε συνάντηση με τη 

Διοίκηση για αυτό το ζήτημα.

 4 Καταργήθηκε η αρνητική διαφορά για τις περι-

πτώσεις συναδέλφων που τη διατηρούσαν στη 

μισθοδοσία τους, ενώ οι μεικτές αποδοχές τους 

δεν υπερέβαιναν σε ύψος τα 1.692 ευρώ.

 4 Θεσπίστηκε για πρώτη φορά και χορηγήθηκε 

μηνιαίως επίδομα 180 ευρώ στους εργαζόμε-

νους που είναι γονείς τριών ή περισσοτέρων 

τέκνων.

 4 Ενισχύεται το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με 2.350.00€ ετησίως, 

γεγονός που αποτελεί σημαντική στήριξη της 

λειτουργίας του και της βιωσιμότητάς του.

 4 Επεκτάθηκε η εργοδοτική εισφορά 2% και για 

τους συναδέλφους που εντάχθηκαν στο Ταμείο 

Αυτασφάλειας μετά την 1/1/2014 και πλέον για 

όλους τους ενταγμένους στο Ταμείο υπάρχει 

εργοδοτική εισφορά 2%.

 4 Θεσπίστηκαν σημαντικές βελτιωτικές ρυθμί-

σεις για τα δάνεια των συναδέλφων, με σκοπό 

την οικονομική τους ανακούφιση.

 4 Σε εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2016-2019 και του σχε-

τικού Πρακτικού Συμφωνίας, για πρώτη φορά 

αναγνωρίστηκε η συνέπεια και η ενημερότητα 

πληρωμής δανείων και χιλιάδες συνάδελφοι πι-

στώθηκαν την επιστροφή 12% των τόκων που 

είχαν πληρώσει, όπως είχε προγραμματιστεί.

 4 Διευκολύνεται ουσιαστικά η εκπαίδευση των 

εργαζομένων, η επιμόρφωση και η παρακολού-

θηση σεμιναρίων.

 4 Κατοχυρώθηκαν και αυξήθηκαν οι ειδικές άδειες 

και το μειωμένο ωράριο για ευαίσθητες κατηγο-

ρίες συναδέλφων μας.

Στις πιο δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες για τους εργαζόμενους, τη χώρα και το 

λαό μας, μετά τη μεταπολίτευση, και της έντο-

νης αμφισβήτησης των εργασιακών δικαιωμάτων 

και κατακτήσεων, της συλλογικής δράσης και των 

συλλογικών συμβάσεων, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απέδειξε ότι 

μπορεί να αμύνεται, να διαπραγματεύεται, να διεκ-

δικεί και να επιτυγχάνει νίκες ιστορικής, θεσμικής, 

πολιτικής και κοινωνικής σημασίας που παρέχουν 

ασφάλεια και προοπτική στους συναδέλφους για 

το παρόν και το μέλλον.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (2016-2019)
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Το μέσον που διαμορφώνει το πε-

ριεχόμενο της σχέσης εργασίας και 

κατά συνέπεια το ωράριο εργασίας 

στον τραπεζικό κλάδο είναι η αυ-

τόνομη νομοθέτηση με τις Συλλο-

γικές Συμβάσεις Εργασίας (Κλαδι-

κές, Επιχειρησιακές), τις διαιτητικές 

αποφάσεις και τους κανονισμούς 

εργασίας.

Οι ΣΣΕ αποτελούν κορυφαίο ση-

μείο αναφοράς, θεμελιώδη μισθο-

λογική και θεσμική ασπίδα. Κανείς 

που θέλει να ασκεί διευθυντικό δι-

καίωμα δεν μπορεί να τους παρα-

βιάζει. 

Το συμβατικό μας ωράριο είναι το 

ωράριο που θεσπίστηκε με το άρθρο 

5 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβα-

σης Εργασίας 2002-2003 και είναι:

Ωράριο εργασίας-συναλλαγών

Ο χρόνος εργασίας των τραπε-

ζοϋπαλλήλων συμφωνείται σε 37 

ώρες εβδομαδιαίως και οι ώρες συ-

ναλλαγής με το κοινό σε 32 και τα 

αντίστοιχα ωράρια διαμορφώνονται 

από 1-9-2002 ως ακολούθως:

Ωράριο εργασίας:

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 

7:45 - 15:15

Παρασκευή: 7:45 - 14:45

Ωράριο συναλλαγών:

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 

08:00 - 14:30

Παρασκευή: 08:00 - 14:00 ().

Υποβολή στοιχείων από 

τον εργοδότη στο σύστημα 

«Εργάνη»

Το άρθρο 36 του νόμου 

4488/2017 αναμορφώνει και διευ-

ρύνει τις ισχύουσες υποχρεώσεις 

τήρησης και υποβολής στοιχείων 

από τον εργοδότη στο σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ». Στο «ΕΡΓΑΝΗ» ήταν ήδη 

υποχρεωτική η τήρηση και ηλε-

κτρονική υποβολή στοιχείων για 

κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 

ωραρίου ή της οργάνωσης του χρό-

νου εργασίας, το αργότερο έως και 

την ημέρα αλλαγής ή τροποποί-

ησης και σε κάθε περίπτωση πριν 

την ανάληψη της εργασίας από τον 

εργαζόμενο. 

Με βάση τον ν. 4310/2014, η 

ίδια υποχρέωση δεν ίσχυε για τις 

υπερωρίες, που καταχωρούντο σε 

ειδικό βιβλίο, ενώ δεν καταχωρεί-

το καν η υπερεργασία. Με τις προ-

ηγούμενες διατάξεις οι υπερωρίες 

υποβάλλοντο στο ΕΡΓΑΝΗ απο-

λογιστικά. ‘Ετσι, οι υπερωρίες του 

προηγούμενου μήνα υποβάλλο-

ντο ηλεκτρονικά μέσα στο πρώτο 

15νθήμερο του επόμενου, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για τη δυνατό-

τητα πραγματικού ελέγχου των 

πραγματοποιηθεισών αλλά και την 

αποτροπή παράνομων-απλήρω-

των υπερωριών, οι οποίες συνήθως 

δηλώνονται μόνο για την ημέρα 

του ελέγχου, ή σε πολύ μικρότερο 

βαθμό από τις πραγματικά πραγμα-

τοποιηθείσες και, βέβαια, δεν αμεί-

βονται, με συνέπεια την απώλεια 

εισοδήματος, φόρων και εισφορών. 

Με τη νέα διάταξη, ό,τι ισχύ-

ει για την ανακοίνωση κάθε τρο-

ποποίησης ωραρίου εργασίας, θα 

ισχύει και για τις υπερωρίες αλλά 

και για την υπερεργασία. Δηλαδή 

τα σχετικά δεδομένα θα οφείλουν 

να υποβάλλονται στο ΕΡΓΑΝΗ το 

αργότερο έως και την ημέρα που 

θα γίνει η υπερωρία-υπερεργα-

σία και σε κάθε περίπτωση πριν 

την ανάληψη της εργασίας από 

τον εργαζόμενο. Αλλιώς προβλέ-

πεται πρόστιμο έως 50.000 ευρώ 

για όποιον εργοδότη δεν δηλώσει 

στην «Εργάνη» κάθε αλλαγή ή τρο-

ποποίηση του ωραρίου ή της οργά-

νωσης του χρόνου εργασίας, κα-

θώς και κάθε νόμιμη υπερωριακή 

απασχόληση των εργαζομένων. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρεμβαίνει ενερ-

γά και δυναμικά, προκαλώντας, 

όπου απαιτείται, ελέγχους από 

το Σ.ΕΠ.Ε., προκειμένου να μπει 

φραγμός στην καταστρατήγηση 

του συμβατικού ωραρίου και στις 

παραβιάσεις της Εργατικής Νομο-

θεσίας σχετικά με το ωράριο. 

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ο 

φόρτος εργασίας και η εντατικο-

ποίηση που προκύπτουν από την 

έλλειψη προσωπικού να αποβαί-

νουν καθημερινά, σε βάρος της 

προσωπικής και οικογενειακής 

ζωής 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
για να προστατευθούν οι εργασιακές σχέσεις,  

η προσωπική και οικογενειακή ζωή
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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

Ο αγώνας μας είναι διαρκής. Θέλουμε μια τράπε-

ζα που θα αναπτύσσεται, σεβόμενη πλήρως τα 

δικαιώματα των εργαζομένων. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και οι 

εργαζόμενοι συνεχίζουμε τον αγώνα σε όλα τα επίπε-

δα, αποκρούοντας τις επιθέσεις που δεχόμαστε στον 

Κανονισμό Εργασίας και στα εργασιακά μας δικαιώματα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ

 4 η πολιτική των πελατειακών και αδιαφανών σχέσεων,

 4 η απαξίωση των ικανών και έμπειρων στελεχών της 

Τράπεζας,

 4 η καταστρατήγηση κάθε έννοιας διαφάνειας και αξι-

οκρατίας,

 4 η παρεμπόδιση της υπηρεσιακής, βαθμολογικής και 

οικονομικής εξέλιξης των εργαζομένων.

Η προσπάθεια του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να αποκατασταθεί η 

νομιμότητα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος για τις τοποθετήσεις ειδικών 

συνεργατών σε θέσεις ευθύνης, δεσμεύτηκε στην τή-

ρηση του Κανονισμού ενώ συμφωνήθηκε συνάντηση 

με τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού για την αντιμε-

τώπιση προβλημάτων που έχουν ήδη προκύψει.

Οι ειδικοί συνεργάτες να παραμείνουν ως συνεργά-

τες και σύμβουλοι και όχι να τοποθετούνται στον διοι-

κητικό μηχανισμό γιατί έτσι όχι μόνο παραβιάζεται και 

καταστρατηγείται βάναυσα ο Κανονισμός Εργασίας, 

αλλά αναπτύσσεται ένα παραδιοικητικό σύστημα και 

προσωπικά φέουδα εντός της Τράπεζας, τα οποία δεν 

ελέγχονται από κανέναν θεσμό παρά μόνο από τους 

Γενικούς Διευθυντές με υποκειμενικά κριτήρια.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Σ ήμερα, μετά την πραγματοποίηση διαδοχι-

κών εθελούσιων εξόδων τα τελευταία χρό-

νια, οι ελλείψεις προσωπικού είναι ορατές 

δια γυμνού οφθαλμού. Τα καταστήματα αδυνατούν 

να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της πελατείας της 

Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, οι εργασιακές σχέσεις δο-

κιμάζονται και υποβαθμίζονται. Λιγότεροι εργαζόμενοι 

καλούνται να επιτελέσουν περισσότερες εργασίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται εντατικοποίηση της 

εργασίας καθώς και αύξηση των περιπτώσεων παρα-

βίασης της εργατικής νομοθεσίας και των Συλλογικών 

Συμβάσεων Εργασίας (παραβίαση ωραρίου συναλλα-

γών και εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες κλπ).

Στο πλαίσιο αυτής της μείωσης:

α) αποχώρησαν μεγαλύτερα σε ηλικία στελέχη, 

αποστερώντας την Τράπεζα από έμπειρο αλλά 

υψηλότερου κόστους δυναμικό, κάτι που οδήγησε 

στους σχεδιασμούς για αναδιάταξη και συγχώνευ-

ση επιτελικών μονάδων Διοίκησης, ενώ παράλλη-

λα,

β) άνοιξε ο δρόμος για γρήγορη ανάδειξη νεώτε-

ρων στελεχών από το υπάρχον δυναμικό,

γ) αποχώρησαν και νεότερα σε ηλικία, μεσαία ή 
κατώτερα στελέχη, ακόμα και απλοί υπάλληλοι, 

ιδίως γυναίκες-μητέρες ανηλίκων, είτε για να 
προλάβουν δυσμενέστερες εξελίξεις στο Ασφα-
λιστικό, κυρίως οι μητέρες ανηλίκων, είτε, γιατί 
προσδοκούσαν να αξιοποιήσουν το «πακέτο» της 
εθελούσιας σε εναλλακτικές δραστηριότητες.

Επειδή προωθήθηκαν βεβιασμένα και χωρίς ολο-
κληρωμένο σχεδιασμό, οι μαζικές εθελούσιες απο-
χωρήσεις είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο και συνέπει-
ες προκαλώντας σοβαρότατα κενά και ελλείψεις σε 
ολόκληρο το δίκτυο. Συνέπειες, τις οποίες καθημε-
ρινά βιώνουν τόσο οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι, όσο 
και η πελατεία τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποδέχθηκε το αίτημα 
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για προσλήψεις με τοπικούς δημόσι-
ους διαγωνισμούς στην Περιφέρεια (εκτός Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης), ασπαζόμενος τις ανησυχίες του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για το Δίκτυο και για την κατάσταση που 
επικρατεί σε αυτό, ιδιαίτερα μετά τη τελευταία εθε-
λούσια το 2016. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε ικανο-
ποιητικό αριθμό προσλήψεων καθώς είναι μεγάλες 
οι ανάγκες στο δίκτυο της τράπεζας.
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ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ)  
ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π ρώτη φορά σε Ελληνική Επιχείρηση θεσπί-
στηκε το δικαίωμα των εργαζομένων για 
ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής 

κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων,σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4052/12, ο οποίος 
ενσωμάτωσε στην Εθνική Νομοθεσία την Οδηγία 
2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Ε.Τ.Ε. 
αποτελεί επιστέγασμα των επί δεκαετία προσπαθειών 
των εργαζομένων και κατάκτηση του Ελληνικού συν-
δικαλιστικού κινήματος. Είναι ένα επιπλέον βήμα για 
την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων μας για 
πληροφόρηση, διαβούλευση και διάλογο. 

Εξασφαλίζει τη διαβίβαση όλων των απαραίτητων 
στοιχείων από τη διοίκηση προς τους εργαζόμενους, 
ώστε να μπορούν να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές 
συνέπειες των πολιτικών της σε θέματα οικονομικής, 
εργασιακής και κοινωνικής φύσεως. 

Καθιερώνει διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μετα-
ξύ των δύο πλευρών αναφορικά με τα ποικίλα χρη-
ματοοικονομικά και εργασιακά θέματα, τα οποία λόγω 
της στρατηγικής τους σημασίας επηρεάζουν τους ερ-
γαζόμενους στο σύνολό τους ή τουλάχιστον σε δύο 
από τις εταιρείες που λειτουργούν σε διαφορετικά 
κράτη-μέλη (το μέλλον των εργασιών του Ομίλου, 
επέκταση, μειώσεις, πωλήσεις, αναδιαρθρώσεις κτλ). 
Από το 2007 ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επισήμανε την αναγκαιότητα 
συγκρότησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να 
βρίσκεται σε επαφή και να συνεργάζεται με τους εκ-
προσώπους των εργαζομένων των θυγατρικών τραπε-
ζών της Ε.Τ.Ε. στο διεθνή χώρο, να υπάρχει ανταλλαγή 
πληροφόρησης γύρω από τις οικονομικές εξελίξεις, τις 
εξελίξεων που αφορούν σε θέματα στρατηγικής του 
ομίλου ή ακόμη σε ζητήματα συλλογικών συμβάσεων, 
εργασιακών δικαιωμάτων, εργατικής νομοθεσίας, κλπ.

Αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα για τη διασφά-
λιση της ομοιόμορφης άσκησης του δικαιώματος πλη-
ροφόρησης και διαβούλευσης στις θυγατρικές εται-
ρείες του ομίλου, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων 
επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών.

Το διήμερο 29 – 30 Μαΐου έγινε στην Αθήνα η πρώ-
τη συνεδρίαση. 

Εκ μέρους της Διοίκησης, στη διήμερη συνεδρία-
ση παραβρέθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές Ανθρώπινου 

Δυναμικούκος Φουρτούνης, Διεθνών Δραστηριοτήτων 
κος Στρατόπουλος καθώς και οι Διευθυντές Ανθρώπι-
νου Δυναμικούκος Αρμελινιός, Ανάπτυξης Ανθρώπι-
νου Δυναμικούκος Μαντζανίδης, Στρατηγικής Ανθρώ-
πινου Δυναμικούκα Μαραγκουδάκη, Επιχειρησιακού 
Μετασχηματισμού και Εποπτικών Έργων Κος Νάκος 
καθώς και άλλα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της 
Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων έγινε ουσιαστική 
ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη σημερινή κα-
τάσταση του Ομίλου, τη στρατηγική, την εκπαίδευση 
καθώς και για το σχέδιο αναδιάρθρωσης που ακολου-
θεί η Τράπεζα μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίση, 
το οποίο την υποχρεώνει σε συρρίκνωση και πώληση 
των θυγατρικών της στην Ελλάδα (Εθνική Ασφαλιστι-
κή) και στο εξωτερικό. 

Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. εκλέχθηκε ομόφωνα ο Πρ. του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συν. Γιώργος Αρβανίτης. Μέλη από: Ελλάδα: 
Παπαγιάννης Θύμιος, Πούπκος Γιάννης, Αθανασάκης 
Γιάννης, Καρζής Νίκος, Σκανδάλης Βασίλης, Τασιόπου-
λος Γιώργος, Μανταζής Βασίλης.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την εργασία και 
τους εργαζόμενους και σε συνθήκες ανατροπής των 
Ευρωπαϊκών κοινωνικών κεκτημένων στη χώρα μας, 
η θεσμοθέτηση του ΕΣΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και 
αποτελεί ένα ακόμη βήμα προάσπισης των δικαιωμά-
των μας. 

Ένα ακόμη βήμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και 
παρέμβασης του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο 
μαζί με τη διασφάλιση της θεσμικής εκπροσώπησής 
μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποδει-
κνύει την αποτελεσματικότητα της συλλογικής ενωτι-
κής δράσης ακόμη και σε συνθήκες εσωτερικής υποτί-
μησης της εργασίας και μνημονιακών απαιτήσεων για 
υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων.
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Η 
εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητι-

κό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, ήταν και 

θα εξακολουθήσει να είναι η κορυφαία θεσμική 

συνδικαλιστική παρέμβαση υπεράσπισης δικαιωμά-

των, κατακτήσεων και διεκδικήσεων για τη βελτίωση 

της θέσης των εργαζομένων στο ανώτατο επίπεδο λή-

ψης των αποφάσεων.

Καταφέραμε να επιβάλλουμε την ισχύ και τη συ-

νέχιση του θεσμού με όλα τα ουσιώδη δικαιώματα 

παρέμβασης και δράσης, κόντρα στις νομοθετικές πα-

ρεμβάσεις και τις μεθοδεύσεις αποκλεισμού των εκ-

προσώπων των εργαζομένων στα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας 

που έγινε στις 7 Ιουνίου 2017, θεσμοθετήθηκε ομό-

φωνα η εκπροσώπηση των εργαζομένων στον Κώδι-

κα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, με πλή-

ρη δικαιώματα και χωρίς κανέναν περιορισμό όπως 

αυτά των μελών εκτός του δικαιώματος της ψήφου 

στις τελικές αποφάσεις καθώς και δικαίωμα πρόσβα-

σης, διαβούλευσης και παρέμβασης στην Επιτροπή 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών. 

Έτσι, διατηρήθηκε στο ακέραιο και επί της ουσίας 

το δικαίωμα συμμετοχής, ενημέρωσης, λόγου παρέμ-

βασης και κατάθεσης του εκπροσώπου των εργαζομέ-

νων σ. Σταύρου Κούκου στο Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας.

Η εκπροσώπηση των εργαζομένων έχει θεσμική 

υπόσταση ως παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας και μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις 

του με πλήρη δικαιώματα όπως αυτά των μελών και 

χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός του δικαιώματος ψή-

φου στις τελικές αποφάσεις.

• Η συμμετοχή αυτή με τους παραπάνω όρους,κα-

τοχυρώθηκε με σχετική πρόβλεψη στον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας.

• Σε περίπτωση κατά την οποία αρθούν οι όροι και 

οι υφιστάμενες προϋποθέσεις - δεσμεύσεις για 

την εκπροσώπηση των εργαζομένων, τότε θα 

επανέλθει σε ισχύ το θεσμικό καθεστώς που 

ίσχυε από το έτος 1983 στην Εθνική Τράπεζα.

• Σε κάθε άλλη περίπτωση, είτε διατήρησης της 

υφιστάμενης κατάστασης είτε περιορισμού του 

δικαιώματος της εκπροσώπησης, η προβλεπό-

μενη κατά τα ανωτέρω ρύθμιση από τον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορά στην εκ-

προσώπηση των εργαζομένων, θα ισχύει ως έχει 

αποκλειόμενης οποιασδήποτε τροποποίησής 

της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 

στο μέλλον.

Η διεύρυνση του δικαιώματος παρέμβασης και στα 

θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών αναβαθ-

μίζει την ενημέρωση στα θέματα ζωτικού ενδιαφέρο-

ντος για τους συναδέλφους μας και μας δίνει τη δυνα-

τότητα άμεσης παρέμβασης και δράσης.

Οι προσπάθειές του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την αναγνώριση 

της συμμετοχής της εκπροσώπησης των εργαζομένων 

στο Δ.Σ. βρήκαν ανταπόκριση και υιοθετήθηκαν από 

το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και 

από την εποπτεία των Τραπεζών (SSM), οι εκπρόσωποι 

των οποίων αποδέχθηκαν την αξία και τη χρησιμότη-

τα της εκπροσώπησης των εργαζομένων στο Δ.Σ. της 

Εθνικής Τράπεζας.

Αποδείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε με τη δύνα-

μη της ιστορικής συλλογικής ενότητας των εργαζο-

μένων της Εθνικής Τράπεζας να κερδίζουμε και να 

καταγράφουμε θεσμικές νίκες ακόμα και σε εποχές 

ισοπέδωσης των πάντων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Σ τις 1/4/2015 έγινε η συγχώνευση δι΄ απορρο-

φήσεως της εταιρείας «ΕΘΝΟDATA Ανώνυμη 

Εταιρεία Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Ορ-

γάνωσης» από την Εθνική και η μεταφορά του προσω-

πικού στην Εθνική Τράπεζα. 

Με στόχο την ομοιογενοποίηση των όρων εργασίας 

του προσωπικού της Τράπεζας και την ισότιμη έντα-

ξη όλου του προσωπικού της π. Εθνοdata στον Κα-

νονισμό Εργασίας και στις Συλλογικές Συμβάσεις ώστε 

να μην εμφανίζονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης, 

υπογράφηκε το πρακτικό συμφωνίας, ανάμεσα στη 

Διοίκηση και στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγ. 11 του Κανονισμού Εργασίας, το οποίο προσδι-

ορίζει πως οι όροι ένταξης προσωπικού εταιρειών του 

Ομίλου της Τράπεζας στον Κανονισμό Eργασίας καθο-

ρίζονται, κάθε φορά, με συμφωνία μεταξύ της Τράπε-

ζας και της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής 

οργάνωσης του προσωπικού της Τράπεζας.

O Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., υπέγραψε σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Εργασίας, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες που παρουσι-

άστηκαν, την υπαγωγή των συναδέλφων της Εθνοdata 

και της ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στις διατάξεις του Κανονισμού Εργα-

σίας και στους όρους των Κλαδικών και Επιχειρησιακών 

Συμβάσεων Εργασίας, με πλήρη και άμεση εφαρμογή 

των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην ΕΤΕ, 

όπως ακριβώς εξασφάλισε επιτυχώς και στο παρελθόν 

την ομαλή ένταξη των συναδέλφων από τη Στεγαστική, 

την ΕΤΕΒΑ, την ΕΚΤΕ, την ProBank και την FBB. 

Ολοκληρώνεται άμεσα, με υπογραφή Επιχειρησι-

ακής Σύμβασης, η ένταξη στον Κανονισμό Εργασίας, 

των συναδέλφων που έχουν σύμβαση ειδικού συ-

νεργάτη και προέρχονται είτε από προκήρυξη διαγω-

νισμού είτε είναι τέκνα θανόντων συναδέλφων, είτε 

προέρχονται από θυγατρικές εταιρείες. Οι συνάδελφοι 

από την ΕΚΕΤΕ, και τις Συνεταιριστικές τράπεζες θα 

ενταχθούν στο Κανονισμό μόλις ολοκληρωθούν οι δι-

αδικασίες. Με τις εντάξεις αυτές μειώνεται αισθητά ο 

αριθμός των ειδικών συνεργατών και θα συνεχίσουμε 

ώστε να περιορίζεται συνεχώς το πρόβλημα των δια-

φορετικών εργασιακών σχέσεων.

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ  

ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Μ ε αίσθημα ευθύνης και καταβάλλοντας 
έντονες προσπάθειες, επιλέξαμε δράσεις 
και ενέργειες περισυλλογής και οικονομι-

κού νοικοκυρέματος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Παρά τις αντίξοες και δύσκολες οικονομικές συν-
θήκες (συνεχείς εθελούσιες έξοδοι), που αντιμε-
τώπισε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., προβήκαμε σε ορισμένες ανα-
γκαίες περικοπές από το σκέλος των δαπανών και 
τελικά, με υπομονή και επιμονή σε ρυθμίσεις χρεών 
και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων, έγι-
νε κατορθωτό να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στα 

οικονομικά. Η επίτευξη του στόχου της οικονομικής 

αυτοδυναμίας και ανεξαρτησίας είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη λειτουργία του Συλλόγου και απο-

τελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των 

αναγκαίων πολιτικών.

Αυτή η οικονομική κατάσταση μας δίνει πλέον τη 

δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε το Απεργιακό Τα-

μείο. Μετά από απόφαση του ΔΣ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., θα 

καλυφθούν όλες οι απεργιακές κινητοποιήσεις από 

το 2012 μέχρι 31.12.2017.
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Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Γραμματεία Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε τον λογαρια-

σμό αποκατάστασης τέκνων συναδέλφων, ότι πρέπει 

να καταβάλλεται 26% φόρος για την εφάπαξ παροχή του λογα-

ριασμού προς τα παιδιά των συναδέλφων.

O Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., μαζί με τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Φο-

ρολογίας (τους οποίους ευχαριστούμε για τη συνεργασία και 

προσφορά), ξεκίνησε τη διαδικασία αναίρεσης της φορολόγη-

σης του ποσού.

Ως αποτέλεσμα της συντονισμένης δράσης, τον Ιούνιο του 

2016, έγινε αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών, ότι τα ποσά που καταβάλλονται από 

τον λογαριασμό αποκατάστασης τέκνων υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε., 

δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επομέ-

νως δεν υπόκεινται σε φορολόγηση. 

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

Σ ’ όλη τη διάρκεια του 2016, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μέσα 

από συνεχείς, συστηματικές και επίμονες 

διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της Τρά-

πεζας, έφθασε τελικά σε μια ουσιαστική και βιώσιμη 

συμφωνία – πακέτο για το σύνολο των υποχρεώσεων 

του Ταμείου Αυτασφάλειας προς την Εθνική Τράπεζα 

και την Eurobank. Επετεύχθη συμφωνία, η οποία δι-

ασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου, κατοχυρώνει 

τις ασφαλιστικές προσδοκίες των ασφαλισμένων και 

δίνει ανάσα και προοπτική στην ρευστότητά του.

Η συμφωνία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. περιλαμβάνει: 

 4 Την οριστική και γενναία ρύθμιση των δανείων 

του ταμείου τόσο προς την Ε.Τ.Ε. όσο και προς 

την Εurobank, ενισχύοντας καθοριστικά τη βιω-

σιμότητα και την προοπτική του Ταμείου Αυτα-

σφάλισης. 

 4 Την επέκταση της εργοδοτικής εισφοράς 2% 

από 1.1.2014 σε όλους τους εργαζόμενους 

που εντάχθηκαν στον Κανονισμό Εργασίας (π.χ. 

ΕΘΝΟDATA, νέοι συνάδελφοι κ.α.), αυξάνοντας 

έτσι την ασφαλιστική βάση και επομένως το ύψος 

των εισφορών, αιμοδοτώντας επί πλέον και δια-

χρονικά τα έσοδά του.

 4 Την «παραχώρηση» των προσημειωμένων, εγκα-

ταλειμμένων και κατεστραμμένων ακινήτων του 

ΤΑΠΕΤΕ για εύλογο διάστημα στην Ε.Τ.Ε., ώστε να 

τα ανακαινίσει και να μας επιστραφούν με αντίτι-

μο, που ουσιαστικά δεν αντιστοιχεί ούτε στα φο-

ρολογικά τους έξοδα για αυτή την περίοδο.

Με αυτή την παρέμβαση-συμφωνία μεταξύ 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. διασφαλίζεται η 

ρευστότητα, η βιωσιμότητα και η ομαλή πορεία του 

Ταμείου Αυτασφάλισης παρέχοντας τη δυνατότη-

τα σε όλους τους ασφαλισμένους συναδέλφους να 

πάρουν το εφάπαξ, στο ύψος και στο χρόνο που 

προβλέπεται από τις καταστατικές του διατάξεις.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
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Τ. Υ. Π. Ε. Τ.

Η 
περίοδος που διανύουμε περιλαμβάνει για το 
Ταμείο Υγείας μας σημαντικές δράσεις σε όλα 
τα επίπεδα με στόχο αφενός τη βιωσιμότητα 

και αφετέρου τη βελτίωση και τη διεύρυνση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμέ-
νους.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παραμένει ο πιο σημαντικός συλλο-
γικός θεσμός για τους εργαζόμενους της Εθνικής 
Τράπεζας και τις οικογένειές τους. Αποτελεί, πα-
ράλληλα, ένα μοναδικά επιτυχημένο παράδειγμα 
αυτοδιαχείρισης για τη χώρα μας, προσφέροντας 
σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο ποιοτι-
κότατες υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας, που 
δεν υπάρχουν σε αντίστοιχη μορφή αυτόνομης λει-
τουργίας για καμία ομάδα ασφαλισμένων στη χώρα 
μας. Σε μία εποχή που η υγεία -αν και το πολυτιμό-
τερο αγαθό- αντιμετωπίζεται από την πολιτεία στο 
επίπεδο της δημόσιας περίθαλψης με υποβάθμιση, 
ενώ στο επίπεδο του ιδιωτικού τομέα με χαρακτηρι-
στικά εμπορευματοποίησης που την καθιστά ακριβή 
και δυσπρόσιτη στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, 
το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πρωτοπορεί, τολμά και καινοτομεί. 
Μαζί με τις διευρυμένες προνοιακές παροχές (κατα-
σκηνώσεις, θέρετρο, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ), 
το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποτελεί διαχρονικά το πολυτιμότερο 
αγαθό για τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας.

Στο σπουδαίο έργο που παρέχει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ο 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνδράμει με την οικονομική στήριξη που 
ξεπερνάει τα 7 εκατομμύρια ευρώ μέσω της 3ετούς 
Επιχειρησιακής Σύμβασης μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και 
Εθνικής Τράπεζας για τα έτη 2016-2019.

Αντιστεκόμενο στο εξαιρετικά ασταθές οικονομι-
κό και πολιτικό περιβάλλον, παρά την υστέρηση των 
εσόδων λόγω της σημαντικής μείωσης του αριθμού 
των εν ενεργεία συναδέλφων και το καίριο πλήγμα 
από τη μη καταβολή του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., παρά το αυ-
ξανόμενο κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης και 
παρά τη δογματικά πιεστική κυριαρχούσα αντίλη-
ψη για ένταξη όλων των ασφαλισμένων της χώρας 
στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, 
το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παραμένει αυτόνομο, βελτιώνει τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες, αναδιατάσσεται οργανωτικά, 
εξορθολογίζει τη λειτουργία και τις δαπάνες του και 
προετοιμάζεται στο παρόν ώστε να μπορεί στο μέλ-
λον να διευρύνει τα έσοδά του και να μπορεί να τα 
επανεπενδύει στη βιωσιμότητά του.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα 
υπηρεσιών, διοικητικά, λειτουργικά, ιατρικά και νο-
σηλευτικά, χωρίς μείωση των παροχών και χωρίς αύ-
ξηση των εισφορών.

Στρατηγικό σχέδιο
• Με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες αλλά και επι-

λογές βελτιώσεων σε πολλούς τομείς, καταρτί-
στηκε, υπερψηφίστηκε από ομόφωνα από το Δ.Σ. 
και δημοσιεύθηκε Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για 
την τριετία 2017-2020. Το Σχέδιο εφαρμόζεται 
ήδη και αφορά κατ’ αρχάς στην οργάνωση και 
στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και 
στη συνέχεια στην ανασυγκρότηση των υποδο-
μών και του συστήματος διακυβέρνησης, αξιοποι-
ώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και το νέο 
μοντέλο επαγγελματικής διοίκησης. Στη συνέ-
χεια, το στρατηγικό σχέδιο φθάνει στις υπηρεσίες 
παροχών υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ-
μια περίθαλψη), συμπληρώνεται με τα θέματα 
πρόνοιας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις 
κατασκηνώσεις και καταλήγει στη συνολική ανα-
βάθμιση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με τεχνογνωσία και ευέλι-
κτο τρόπο διοίκησης και διαχείρισης, με στόχο τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Τεχνογνωσία
• Αξιοποιούνται οι εξειδικευμένες γνώσεις προσω-

πικού υψηλών καθηκόντων με την πρόσληψη
α)  Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που ήδη υλοποι-

ήθηκε και
β)  Διευθυντή Δικτύου Δομών Υγείας Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

που πρόκειται να υλοποιηθεί, το κόστος των 
οποίων αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα.

Έργα

• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής 
του 5ου ορόφου της Κλινικής και ενοποιήθηκαν 
τα δύο κτήρια (Θερειανού 4 & 4α). Το έργο περι-
λαμβάνει:

 3  Ανάπτυξη κλινών 5ου ορόφου της Κλινικής 
(11 κλίνες).

 3  Ανάπλαση χώρων καρδιολογικών ιατρείων και 
Καρδιολογικού Τμήματος.

 3  Εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού 
5ου ορόφου.

Όραμα για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη 
του Ταμείου Υγείας, με τη στήριξη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
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 3  Λειτουργία ολοκληρωμένης Καρδιολογικής 
Κλινικής.

• Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση των 
εργασιών ανακατασκευής του 3ου ορόφου και 
προμήθειας του ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού, καθώς και η επέκταση των χειρουργείων 
της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον», με χρονικό ορί-
ζοντα ολοκλήρωσης το φθινόπωρο του 2018. Το 
έργο υλοποιείται με την εξ ολοκλήρου χορηγία 
της Εθνικής Τράπεζας.

• Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του χώρου της Μο-
νάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ) και η προ-
μήθεια νέου εξοπλισμού.

• Εγκαινιάστηκαν τα νέα Πολυϊατρεία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 
στην Πάτρα, με πρωτοβουλίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και 
παραχώρηση χώρου από την Εθνική Τράπεζα, για 
τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των εκεί ασφαλι-
σμένων μας.

• Ολοκληρώθηκε η μεταφορά σε βελτιωμένο χώρο 
των Εξωτερικών Πολυϊατρείων στον Γέρακα και η 
αναβάθμισή τους για την αρτιότερη εξυπηρέτηση 
των εξυπηρετούμενων ασφαλισμένων.

Έρευνα γνώμης

• Με στόχο την ανάδειξη των σκέψεων και των προ-
τάσεων των ασφαλισμένων –οι οποίοι αποτελούν 
το βασικό μέλημα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.– πραγματοποιή-
θηκε με ελάχιστο κόστος μια μεγάλη διαδικτυακή 
έρευνα γνώμης στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες 
ασφαλισμένοι. Οι απαντήσεις των μελών του Τα-
μείου στο στοχευμένο ερωτηματολόγιο οδήγη-
σαν σε χρήσιμα συμπεράσματα και βελτιωτικές 
πρωτοβουλίες.

Διεθνής δράση

• Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ως ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδί-
ας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος 
(Ο.Α.Τ.Υ.Ε.) δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων 
Ταμείων (ΑΙΜ), με στόχο τη διασφάλιση της πολι-
τικής αυτονομίας και της βιωσιμότητας των αυτο-
διαχειριζόμενων φορέων υγείας και τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών, στο πλαίσιο αξιο-
ποίησης της διεθνούς εμπειρίας.

Θεσμός στήριξης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

• Επανασυστάθηκε διαρκής Επιτροπή Στήριξης του 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην Εθνική Τράπεζα που απαρτίζεται 
από στελέχη της Τράπεζας και την Πρόεδρο του 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με στόχο τη συνδρομή στον εξορθολο-
γισμό των οικονομικών μεγεθών, στη βελτίωση 
της λειτουργίας και στην αναβάθμιση των υπηρε-

σιών του, καθώς και στη μεσολάβηση στη Διοίκη-
ση της Τράπεζας για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
θεμάτων για την πορεία του Ταμείου Υγείας.

Διοίκηση Στρατηγικού Σχεδιασμού και ευέλι-
κτο Επιστημονικό Συμβούλιο

• Καθορίσθηκαν τομείς δράσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και ανατέθηκαν τα 
αντίστοιχα καθήκοντα στα μέλη του.

• Συγκροτήθηκε νέο ολιγάριθμο Επιστημονικό Συμ-
βούλιο, ευέλικτου σχήματος, με εισηγητικό ρόλο 
για τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπη-
ρεσιών.

Οργάνωση και εξορθολογισμός

• Κεντροποιήθηκαν και ενοποιήθηκαν διευθύνσεις 
και υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας, με στόχο τον 
καλύτερο και ουσιαστικότερο έλεγχο, τη βελτί-
ωση των διαδικασιών και την αποδοτικότερη λει-
τουργία.

• Διενεργήθηκαν και θα συνεχίσουν να διενεργού-
νται συστηματικοί και αυστηρότεροι έλεγχοι για τη 
διασφάλιση των εσόδων και την είσπραξη οφει-
λών.

• Καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για εξορθο-
λογισμό δαπανών και βελτιωμένη λειτουργία στο 
σύστημα προμηθειών, μέσα από την κανονικοποί-
ηση διαδικασιών.

• Διαμορφώνεται νέα πολιτική για τα φάρμακα με 
πιο στοχευμένο αποτέλεσμα για τους ασφαλι-
σμένους και πιο οικονομικό αποτέλεσμα για το 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ενώ τέθηκε σε λειτουργία και η διαδι-
κασία ηλεκτρονικής θεώρησης των συνταγών των 
φαρμάκων.

Νέες ιατρικές τεχνικές και νέα Ειδικά Ιατρεία 
στο «Υγείας Μέλαθρον»

• Εγκαινιάστηκαν στην Κλινική μας οι ελάχιστα 
επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση του προ-
στάτη, με λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή.

• Λειτούργησαν μια σειρά από νέα Ειδικά Ιατρεία, 
όπως: Ιατρείο Γυναικείας Καρδίας, Ειδικό Ιατρείο 
Άνοιας – Μνήμης, Ιατρείο Ουρογυναικολογίας και 
Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους, Ιατρείο Αθλη-
τικής Καρδιολογίας και Κληρονομικών Παθήσεων 
Καρδιάς.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χαράζει με όραμα και προοπτική το 
μέλλον των παροχών υγείας στους ασφαλισμένους 
συναδέλφους μας και στις οικογένειές τους.
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Ο
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αναγνωρίζοντας τη βαρύνουσα σημα-

σία που έχει η παροχή καλύτερων συνθηκών υγι-

εινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας με 

την συνεχή παρουσία και επικοινωνία με τις Ε.Α.Κ. των 

Καταστημάτων και των Διευθύνσεων, ανέδειξε τα θέμα-

τα που προέκυπταν σε κάθε εργασιακό χώρο και πραγ-

ματοποιούσε συνεχείς παρεμβάσεις στην Διοίκηση για 

την επίλυσή τους με στόχο την βελτίωση της ποιότητας 

της εργασιακής ζωής όλων των συναδέλφων.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει με εκπροσώπους του στην επι-

τροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εθνικής Τράπεζας, η 

θεσμική λειτουργία της οποίας είναι σημαντική για την 

ενημέρωση του συλλόγου και την κατάθεση των απόψε-

ων και των παρατηρήσεων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε..

Επίσης συμμετέχει στην κοινή επιτροπή Ασφάλειας 

Ο.Τ.Ο.Ε. – ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από 

την ΣΣΕ της Ο.Τ.Ο.Ε. με την Ε.Ε.Τ. για την πρόληψη των 

ληστειών. Ήδη το 2018 πραγματοποιήθηκαν από κλι-

μάκια της αστυνομίας με την συμμετοχή εκπροσώπων 

μας έλεγχοι καταστημάτων όλων των τραπεζών, για το 

αν τηρούν τις προϋποθέσεις μέτρων ασφαλείας (ύπαρ-

ξη αποτρεπτικών εμποδίων στην πρόσοψη ρολά πόρτες 

ασφαλείας, έξοδοι κινδύνου, άθραυστα τζάμια, πάκτωση 

ΑΤΜ, κάμερες ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, αν υπάρχουν 

πιστοποιητικά πυρασφάλειας κλπ).

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Τα κτήρια της Τράπεζας και ειδικά τα νεοκλασικά και 

διατηρητέα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για αρκετές δε-

καετίες και σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές τους 

την εποχή που κατασκευάστηκαν απέχουν πολύ από 

τις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις τόσο σε θέματα 

ασφάλειας όσο και σε θέματα υγιεινής. Οι παρεμβάσεις 

που έγιναν για λόγους ασφαλείας (τοποθέτηση αερο-

στεγών θυρών ασφαλείας, κλείσιμο παραθύρων - φεγγι-

τών κλπ), η ανακαίνιση των Καταστημάτων σύμφωνα με 

το μοντέλο ALLEN, σε συνδυασμό και με την παλαιότητα 

των κτηρίων, δημιούργησαν διάφορα προβλήματα που 

αφορούν την υγεία των συναδέλφων.

Τα κυριότερα προβλήματα που μας ανέφεραν οι συνά-

δελφοι είναι τα εξής:

• Κακός εξαερισμός-έλλειψη φυσικού αέρα - κακο-

σμία.

• Ανεπαρκής ή και προβληματική λειτουργία του συ-

στήματος κλιματισμού.

Θέματα αποστομώσεων και εμφάνισης τρωκτικών

• Κακός και ενεργοβόρος φωτισμός.

• Έλλειψη υαλοπινάκων μπροστά από τα ταμεία.

• Μικρή επιφάνεια εργασίας.

Οι ΕΑΚ των χωρών εργασίας κατά την επιθεώρηση 

από τους επιστημονικά υπεύθυνους (γιατρός εργασίας 

και τεχνικός ασφαλείας) να μεριμνούν προκειμένου να 

ελεγχθούν οι χώροι εργασίας στους οποίους αναφέρθη-

κε κάποιο πρόβλημα, και να καταγράφονται αναλυτικά 

οι παρατηρήσεις τους ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτη-

τες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Οι αυξημένες θερμοκρασίες του καλοκαιριού, οδήγη-

σαν τα συστήματα κλιματισμού σε πολλά Καταστήματα 

και Διευθύνσεις στα όρια της αντοχής τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις η λειτουργία του κλιματισμού ήταν ανεπαρ-

κής, ενώ οι βλάβες που παρουσιάστηκαν αποκαταστά-

θηκαν με καθυστέρηση λόγω διαφόρων προβλημάτων 

που παρουσιάστηκαν. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρενέβη σε πολλές περιπτώσεις για να 

επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των βλαβών ή 

τη ν επίλυση του προβλήματος με την τοποθέτηση επι-

πλέον μονάδων κλιματισμού (ντουλάπες). Επίσης, στην 

αρμόδια επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Τράπεζας, 

ηττήθηκε να περιληφθεί και όρος για εύλογη προθεσμία 

αποκατάστασης των ζημιών στα συμβόλαια συντήρη-

σης. Επιμένουμε στην έγκαιρη συντήρηση και ρύθμιση 

των συστημάτων κλιματισμού την άνοιξη, ώστε το καλο-

καίρι να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.

Επιδιώκουμε την τοποθέτηση υαλοπινάκων μπροστά 

από τα ταμεία τόσο για λόγους υγείας και πρόληψης 

ασθενειών (π.χ. γρίπης) όσο και για λόγους ασφαλείας,

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μεριμνά, σε συνεργασία με την Τράπεζα, 

για να γίνουν οι αναγκαίες χωροταξικές παρεμβάσεις και 

μετατροπές που θα εξασφαλίζουν τις καλύτερες εργα-

σιακές συνθήκες για τους συναδέλφους Τονίζουμε όμως 

την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης των αντίστοιχων υπη-

ρεσιών με συναδέλφους από τον κορμό της τράπεζας, 

ειδικά μετά την πρόσφατη εθελουσία του 2016 γιατί κα-

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑΤΑ  

ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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μία δομή δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά 

χωρίς ανθρώπους και μάλιστα αυτούς που προέρχονται 

από τα σπλάχνα της Τράπεζας.

ΛΗΣΤΕΙΕΣ – ΕΜΠΡΗΣΜΟΙΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ 
ΚΛΟΠΗ ΑΤΜ

Το πρόβλημα των ληστειών, αν και δεν έχει εξαλειφθεί 

δεν γίνεται πλέον με την συχνότητα των περασμένων 

ετών. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λήψη 

μέτρων αποτροπής των ληστειών, με ορατά αποτελέ-

σματα με πρωταρχικό σκοπό την σωματική ασφάλεια 

αλλά και την ψυχική ακεραιότητα των συναδέλφων, 

γνωρίζοντας τις ψυχοφθόρες συνέπειες ενός τέτοιου 

συμβάντος.

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις μας στη Διοίκηση 

έχουν ληφθεί πλέον για το σύνολο του δικτύου 

Καταστημάτων όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αποτροπής 

των ληστειών. Να σημειωθεί ότι το 2018 έγιναν έλεγ-

χοι τήρησης των μέτρων ασφάλειας από μικτά κλιμάκια 

ΕΛΑΣ Ο.Τ.Ο.Ε. γεγονός που επιβεβαιώνει την θεσμική 

παρουσία του συνδικαλιστικού κινήματος στην προσπά-

θεια για διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας 

αλλά και τον ουσιαστικό ρόλο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην τήρη-

ση των υποχρεώσεων του εργοδότη αφού το πόρισμα 

του μικτού κλιμακίου είναι προϋπόθεση για την χορήγη-

ση άδειας λειτουργίας του καταστήματος. 

Ο σύλλογος παραβρέθηκε στα Καταστήματα που υπέ-

στησαν ληστεία να συμπαρασταθεί στους συναδέλφους 

και να τους συνδράμει στα διάφορα προβλήματα που 

προέκυψαν.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζητά από όλους τους συναδέλφους να 

τηρούν σχολαστικά τους όρους ασφαλείας, γιατί η ζωή 

και η ακεραιότητά μας, είναι πάνω από όλα. επειδή 

πλέον αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο πιο βίαιων ληστει-

ών από πιο οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες

Να σημειωθεί ότι σε ορισμένα καταστήματα παρατηρή-

θηκε το φαινόμενο να παρεμποδίζεται η έξοδος των συ-

ναδέλφων από το κατάστημα για λόγους ασφαλείας και 

για αρκετό χρονικό διάστημα, μέχρι την οριστική συμ-

φωνία του ταμείου, πράγμα άσκοπο αφού είναι δυνατόν 

να ασφαλιστεί το χρηματοκιβώτιο για να αποχωρήσουν 

οι συνάδελφοι στη λήξη του ωραρίου τους και να συνε-

χιστεί μετά το κλείσιμο του ταμείου.

Το 2017 εντάθηκαν οι επιθέσεις κατά των ΑΤΜ με σκο-

πό είτε την ληστεία του χρηματικού ποσού που είχαν 

είτε την καταστροφή τους. Μάλιστα σε περιπτώσεις 

εμπρησμού είχαμε και επέκταση της φωτιάς στο κατά-

στημα. Επίσης σε περίπτωση ληστείας είναι διαδεδομένη 

η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών από ληστές με εμπει-

ρία στα εκρηκτικά. Με δεδομένη την λήψη επιπλέον μέ-

τρων ασφαλείας από την πλευρά της Τράπεζας ζητάμε 

την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας απομακρυσμένου 

ελέγχου. Η δικαιολογημένη αύξηση των μέτρων ασφά-

λειας να μην γίνει σε βάρος του ωραρίου εργασίας όταν 

για παράδειγμα το ανεβοκατέβασμα των ρολών μπορεί 

να γίνει είτε με ένα χρονοδιακόπτη είτε με τηλεχειρισμό.

Επίσης σε καταστήματα που βρίσκονται σε περιοχές 

αυξημένου κινδύνου προτείνουμε την αντικατάσταση 

των εύφλεκτων υφασμάτινων καθισμάτων για την πε-

λατεία με μεταλλικά αντίστοιχα με αυτά που βρίσκονται 

στους σταθμούς του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου άλλα 

και την δημιουργία επιπλέον εξόδων κίνδυνου.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κατά τις περιοδείες κλιμακίων του και σε 

συνεργασία με τις Ε.Α.Κ. προσπαθεί να εντοπίζει διά-

φορα θέματα των κτηρίων και να προωθεί την επίλυσή 

τους στην αρμόδια επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας. 

Σημειώνουμε ενδεικτικά:

• την ύπαρξη και σήμανση εξόδων κινδύνου ώστε να εί-

ναι άμεσα προσιτές (και όχι κλειδωμένες) σε κάθε ερ-

γαζόμενο και πελάτη στις κρίσιμες στιγμές που τυχόν 

πρόκειται να υπάρξουν. Οι πόρτες ασφαλείας πρέπει να 

είναι προσβάσιμες και ελεύθερες από κάθε εμπόδιο.

• Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων από την 

Τράπεζα σε συνεργασία με την Πυροσβεστική για θέ-

ματα πυρασφάλειας και διεξαγωγή ασκήσεων εκκέ-

νωσης μεγάλων κτιρίων, όπως έχουμε προτείνει. 

• Προώθηση ερωτημάτων συναδέλφων στους τεχνικούς 

ασφαλείας και λήψη των κατάλληλων μετρήσεων σε 

θέματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα στους 

χώρους εργασίας, την πιθανή ρύπανση από Η/Μ ακτι-

νοβολίες που προέρχονται από ηλεκτρικούς πίνακες ή 

μετασχηματιστές της ΔΕΗ, τον ασφαλή καθαρισμό χώ-

ρων ιδίως μετά από πυρκαγιά που οφείλεται σε εμπρη-

σμό ή ατύχημα, τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των 

συναδέλφων από την εγκατάσταση wi-fi κλπ. 

Συνάδελφοι,

Είναι αναγκαίο λοιπόν όποιο πρόβλημα Υγιεινής και 

Ασφάλειας διαπιστώνετε (πυρκαγιά – ληστεία - ερ-

γατικό ατύχημα – θέματα κλιματισμού – χωροταξίας 

– εξόδων διαφυγής κλπ) να ενημερώνετε άμεσα τον 

Σύλλογο, είτε τηλεφωνικά είτε στην ιστοσελίδα μας, 

ώστε να επιδιώκουμε την άμεση επίλυση των θεμάτων 

αυτών. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι η προθεσμία δήλω-

σης εργατικού ατυχήματος είναι 24 ώρες.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η υγιεινή και η ασφάλεια στην εργασία είναι βασικοί πα-

ράγοντες για την υγεία μας και την ομαλή εργασιακή μας 

ζωή. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να εφαρμόζουν 

απαρέγκλιτα τα μέτρα ασφαλείας και να ενημερώνουν 

έγκαιρα το σύλλογο και τους αρμόδιους φορείς (Τράπεζα, 

επιθεώρηση εργασίας κλπ), για οποιοδήποτε θέμα. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Η 
τριετία που πέρασε χαρακτηρίστηκε από τη 
συνέχιση των προγραμμάτων ακραίας λιτό-
τητας ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 

ανέλαβε η Κυβέρνηση από την εφαρμογή του τρίτου 
μνημονίου. Η Ελληνική οικονομία, οι τράπεζες και οι 
εργαζόμενοι στις τράπεζες συνεχίζουν να βρίσκονται 
και σήμερα υπό το βάρος της οικονομικής αβεβαιότη-
τας, της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων (Capital 
controls) και των όρων της 3ης ανακεφαλαιοποίησης 
που οδήγησε σε απαξίωση της επένδυσης του δημο-
σίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών και επέ-
βαλε ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία του κλάδου. Για 
την Εθνική Τράπεζα η εφαρμογή των πλάνων αναδι-
άρθρωσης, οδήγησαν σε μεγάλης κλίμακας αλλαγές: 
Mείωση προσωπικού και Καταστημάτων, συρρίκνωση 
δραστηριοτήτων, πώληση θυγατρικών, μείωση λει-
τουργικού κόστους, αλλαγές στο οργανόγραμμα. Η 
εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών επέφεραν ση-
μαντικό πλήγμα στη φυσιογνωμία και στην εργασιακή 
κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας. 

Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα για την οικονομία 
και τη κοινωνία, αλλά και σε ένα πλαίσιο τεράστιων 
ανακατατάξεων και αλλαγών στην Εθνική Τράπεζα, ο 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έβαλε ως προτεραιότητα την περιφρούρη-
ση των κατακτήσεων των εργαζομένων. Η προστασία 
των Σ.Σ.Ε. και του Κανονισμού Εργασίας, η ανάπτυξη 
του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ο διαρκής αγώνας για τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα των εργαζομένων και η αποτελεσματική 
διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας στο Δίκτυο και 
στις Μονάδες, αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες 
της στρατηγικής και της συνδικαλιστικής δράσης του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Σήμερα οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπε-
ζα, σε ένα περιβάλλον κατάρρευσης της οικονομίας 
και της κοινωνίας, έχουν διατηρήσει και ενισχύσει σε 
πολλές περιπτώσεις το θεσμικό και οικονομικό πλαί-
σιο που διέπει τις εργασιακές μας σχέσεις. 

Το Γραφείο Βορείου Ελλάδος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και 
με κύριο άξονα τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
αλλά και των υπόλοιπων φορέων του συνδικαλιστι-
κού κινήματος (Ο.Τ.Ο.Ε., Γ.Σ.Ε.Ε., Ε.Κ.Θ.), πήρε πρω-
τοβουλίες και στήριξε σε συνδικαλιστικό αλλά και σε 
κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο τους εργαζόμενους 
της Βορείου Ελλάδος. 

EΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Το Γ.Β.Ε. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με συνεχείς περιοδείες και 

παρεμβάσεις συνέβαλε ουσιαστικά στη διαρκή ενη-
μέρωση των εργαζομένων πάνω σε τρέχοντα συνδι-
καλιστικά θέματα και αντιμετώπισε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, προβλήματα σε πολλούς χώρους ερ-
γασίας. Πρέπει να τονιστεί ότι όπου υπήρχαν Ε.Α.Κ. 
που λειτουργούσαν ενεργά, αντιμετωπίστηκαν 
έγκαιρα και αποτελεσματικά μία σειρά σημαντικών 
θεμάτων σε συνεργασία με το Γ.Β.Ε.

Κατά τη διάρκεια της τριετίας:

• Aντιμετωπίστηκαν και αναδείχτηκαν κρίσιμα θέ-
ματα υγιεινής και ασφάλειας μέσω της θεσμοθε-
τημένης συμμετοχής μας στην επιτροπή της Τρά-
πεζας, μετά από ενημέρωση που είχαμε από τις 
Ε.Α.Κ. των Μονάδων. 

• Πραγματοποιήθηκαν πλήθος παρεμβάσεων για 
καταγραφή και πληρωμή υπερωριών, για εφαρ-
μογή του ωραρίου εργασίας, για εξάντληση των 
προβλεπόμενων αδειών και για πολλαπλά εργα-
σιακά προβλήματα που προέκυψαν από την έλ-
λειψη προσωπικού λόγω αποχώρησης μεγάλου 
αριθμού συναδέλφων με τη διαδικασία της εθε-
λούσιας εξόδου.

• Οργανώθηκαν περιοδείες ενημέρωσης και κινη-
τοποιήσεις, για όλα τα μεγάλα θέματα που μας 
απασχόλησαν: την εφαρμογή του Κανονισμού 
Εργασίας, το Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., τις αλλαγές στο οργα-
νόγραμμα σε περιφερειακές Μονάδες στη Βόρειο 
Ελλάδα. Επίσης το Γ.Β.Ε. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετεί-
χε ενεργά σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις 
της Γ.Σ.Ε.Ε. καθώς και σε όλα τα καθιερωμένα 
συλλαλητήρια του Ε.Κ.Θ. στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ. 
Θεσσαλονίκης.

• Οι συνάδελφοι του Δ.Σ. του Γ.Β.Ε. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
συμμετείχαν ενεργά στις Γραμματείες του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σε πολλές από τις θεσμοθετημένες 
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επιτροπές Διοίκησης-Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καθώς και σε πολ-
λές συναντήσεις του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
με τη Διοίκηση της Τράπεζας, μεταφέροντας με 
τον πιο εποικοδομητικό και τεκμηριωμένο τρόπο 
ζητήματα και θέματα που απασχόλησαν και τους 
συναδέλφους της Περιφέρειας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

- ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
Συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια όλης της τριετί-

ας η πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση του 
Γ.Β.Ε., αλλά και του Νομαρχιακού Παραρτήματος 
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη.

Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις 
του Γ.Β.Ε. στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με 
μουσικές παραστάσεις υψηλού ποιοτικού επιπέδου 
με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών. Η συμ-
μετοχή από όλες τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος 
ήταν πολύ μεγάλη, γεγονός που απέδειξε με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο τη στήριξη των συναδέλφων 
σε αυτές τις τόσο σημαντικές πολιτιστικές δράσεις.

Συνεχίστηκαν με αμείωτη συμμετοχή των συνα-
δέλφων, oι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότη-
τες καθώς και δράσεις αλληλεγγύης του Νομαρχια-
κού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης:

• Θεατρικές παραστάσεις για τους συναδέλφους 
και παιδικές παραστάσεις για τα τέκνα τους.

• Εργαστήρια φωτογραφίας.

• Επισκέψεις στο Μ.Ι.Ε.Τ. και σε εκθέσεις φωτογρα-
φίας για την ιστορία της Θεσσαλονίκης.

• Συμμετοχή στην «πορεία ελπίδας» σε συνεργα-

σία με το ‘Αλμα ζωής για την καταπολέμηση του 
καρκίνου του μαστού. 

• Σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώ-
σεων Πολιτικής Προστασίας.

• Συλλογές ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρό-
σφυγες, για το «χαμόγελο του παιδιού».

• Εκδηλώσεις για τα παιδιά μικρής ηλικίας των συ-
ναδέλφων, τα Χριστούγεννα και τις Απόκριες. 

• Συμμετοχή με πολυπληθείς ομάδες συναδέλφων 
σε όλες τις διοργανώσεις του διεθνούς νυχτερι-
νού ημιμαρωθωνίου που διεξάγεται στη Θεσσα-
λονίκη τον Οκτώβριο.

• Στήριξη και ενίσχυση της ομάδας μπάσκετ του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα 
που διοργανώνει το Ε.Κ.Θ.

Το Γ.Β.Ε. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει τη συνδικαλι-
στική του δράση, στα πλαίσια των αρχών του σωμα-
τείου και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για:

• Bιώσιμη λύση στο Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

• Ανάπτυξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

• Αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων της καθη-
μερινότητας στο Δίκτυο και στις Μονάδες.

• Προστασία του Κανονισμού Εργασίας και των Σ.Σ.Ε.

Την Κυριακή 4.3.2018 το Γραφείο Βορείου Ελλάδος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το Αnimasyros 
που αποτελεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων 

στη χώρα, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία δύο εργαστήρια κινου-

μένων σχεδίων για τέκνα συναδέλφων στο ιστορικό κτίριο του κε-

ντρικού Καταστήματος της Ε.Τ.Ε. (210) στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα: 

«Θεσσαλονίκη - γίνε κομμάτι της ιστορίας της». Παράλληλα εκατό πε-

ρίπου συνάδελφοι μας, ξεναγήθηκαν από τα στελέχη του Καταστή-

ματος στο κτίριο που αποτελεί ένα πολιτιστικό θησαυρό, απόλυτα συ-

νυφασμένο με το ιστορικό γίγνεσθαι της πόλης, όπως και η Εθνική Τράπεζα με την ιστορία του έθνους μας.  

Το κεντρικό Κατάστημα στη Θεσσαλονίκη άνοιξε την Κυριακή,  όχι όμως για τραπεζικές συναλλαγές αλλά με 

δεκάδες μικρούς καλλιτέχνες που με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτών ταξίδεψαν στην  ιστορία της πόλης, 

εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν τη δικιά τους ιστορία για τη Θεσσαλονίκη μας, μόνο όπως τα παιδιά γνωρίζουν...

EKΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α’ (210)
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 

O 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ως το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο 

σωματείο της χώρας πρωτοστάτησε το 2015 

και το 2016 στις αγωνιστικές κινητοποιή-

σεις που αποφάσισε η Γ.Σ.Ε.Ε. για να αποκρούσει τις 

αντεργατικές, αντικοινωνικές και αντιαναπτυξιακές 

πολιτικές της κυβέρνησης και της τρόικας. Πιο συ-

γκεκριμένα, συμμετείχαμε στις 24ωρες πανελλα-

δικές-πανεργατικές απεργίες που προκήρυξαν οι  

Γ.Σ.Ε.Ε.-ΑΔΕΔΥ στις 12 Νοεμβρίου 2015, στις 3 Δεκεμ-

βρίου 2015 καθώς και στις 4 Φεβρουαρίου του 2016. 

Συμμετείχαμε στα συλλαλητήρια της Γ.Σ.Ε.Ε. στις 16 

Ιανουαρίου 2016 και στις 9 Μαρτίου 2016 ενάντια 

στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης 

και στην 24ωρη γενική απεργία που προκήρυξαν οι 

ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου 2016 ενάντια 

στις αντεργατικές, αντικοινωνικές και αντιαναπτυ-

ξιακές πολιτικές της κυβέρνησης και της τρόικας. 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., προκειμένου να 

αποτρέψει την τοποθέτηση ειδικού συνεργάτη σε 

ανώτατη θέση, προκήρυξε 24ωρη απεργία στις Μο-

νάδες Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης 

και στα Χρηματοδοτικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης. 

Επίσης, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προκήρυξε 24ωρη Πανελλαδική 

απεργία στην Ε.Τ.Ε. στις 7 Απριλίου 2017 ενάντια 

στην παραβίαση του Κανονισμού Εργασίας και της 

πολιτικής των προσλήψεων και τοποθετήσεων σε 

οργανικές θέσεις ευθύνης συνεργατών και συμβού-

λων. Στις 17 Μάη 2017 συμετείχαμε στην 24ωρη γε-

νική απεργία για τα νέα μέτρα-λαιμητόμο, τα οποία 

ξανάκοψαν συντάξεις, κατάργησαν κοινωνικά επι-

δόματα και μείωσαν το αφορολόγητο. 

Για τον ΛΕΠΕΤΕ και το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να γίνουν θυσία 

στο βωμό της κρίσης και όσων προσπαθούν να την 

αξιοποιήσουν προς όφελός τους προκηρύξαμε αγω-

νιστικές κινητοποιήσεις και συγκέντρωση εργαζο-

μένων & συνταξιούχων στις 21 Σεπτεμβρίου και 13 

Οκτωβρίου. 

Μετά τη δεύτερη μεγαλειώδη συγκέντρωση ερ-

γαζομένων και συνταξιούχων στο Κεντρικό Κατά-

στημα της Ε.Τ.Ε. και τη μαζική συμμετοχή των ερ-

γαζομένων στην απεργία της Παρασκευής 13/10, 

κλιμακώσαμε με περιοδείες, απεργιακές κινητοποι-

ήσεις και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Το ΔΣ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., την Τρίτη 17/10, περιόδευσε 

στο Νομό Λάρισας και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 

προκήρυξε 24ωρη απεργία στο Νομό Λάρισας και 

συγκέντρωση έξω από το Κεντρικό Κατάστημα της 

Λάρισας στις 11 το πρωί. 

Την Πέμπτη 19/10, περιόδευσε στα καταστήμα-

τα του Νομού Αχαΐας και προκήρυξε 24ωρη απεργία 

στο Νομό Αχαΐας την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και 

συγκέντρωση εργαζομένων και συνταξιούχων στο 

Κεντρικό Κατάστημα της Πάτρας.

Πάτρα

Λάρισα
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Ο 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., από την πρώτη στιγμή που η κρί-

ση άρχισε να γίνεται αισθητή στους πολίτες 

της χώρας μας και κατ’ επέκταση στους συ-

ναδέλφους και στις οικογένειές τους, αγωνίστηκε 

έμπρακτα για τη βελτίωση των όρων χορήγησης των 

δανείων και για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις προς τους 

συναδέλφους μας. Στο πλαίσιο αυτό με την Επιχει-
ρησιακή Σύμβαση 2012-2015 καθώς και με τις συ-
μπληρωματικές – ειδικές τροποποιητικές συμβάσεις 
που υπογράφτηκαν στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 
της τριετίας, πετύχαμε να βελτιώσουμε τους όρους 
χορήγησης για τα νέα δάνεια αλλά και τους όρους 
αποπληρωμής των υφιστάμενων υπολοίπων των 
δανείων που είχαν ήδη λάβει οι συνάδελφοι, μέσα 
από ένα πακέτο ευνοϊκών ρυθμίσεων. 

Λόγω όμως της εμβάθυνσης της οικονομικής κρί-

σης και της νέας ανατροπής των οικονομικών δε-

δομένων και των οικογενειακών εισοδημάτων των 

συναδέλφων, για να υπάρξει σήμερα η δυνατότητα 

να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν 

κάτω από διαφορετικές συνθήκες (οικονομικές και 

περιουσιακές), απαιτήσαμε και απαιτούμε από την 

Τράπεζα, ως ελάχιστο δείγμα ανταπόκρισής της στις 

δυσκολίες που βιώνουν οι συνάδελφοι, εν ενεργεία 

και συνταξιούχοι, να προχωρήσει σε γενναία επανα-
ξιολόγηση των ρυθμίσεων και των όρων δανειακής 
χρηματοδότησης των συναδέλφων καθώς και στην 
κατοχύρωση αυτών μέσα από την υπογραφή Πρα-
κτικού Συμφωνίας (Παράρτημα Επιχειρησιακής ΣΣΕ 
2016-2019), όπου μεταξύ άλλων ρυθμίσεων:

 Ô Παρέχεται έκπτωση 12% επί των καταβαλλό-
μενων ενήμερων τόκων, στεγαστικών, κατα-
ναλωτικών δανείων, ορίου υπερανάληψης 
(overdraft), ατομικών δανείων, εξαιρουμένων 
των προϊόντων ρύθμισης και αναδιάρθρωσης.

 Ô Τα ατομικά δάνεια για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών ορίστηκαν στο ύψος των έξι (6) 
μηνιαίων μισθών μέχρι και το ποσό των € 15.000 
ευρώ και καθορίζεται μέγιστη διάρκεια των πά-
σης φύσεως ατομικών δανείων οι 132 μήνες.

 Ô Επαναχορηγούνται τα ατομικά δάνεια εφόσον 
το ανεξόφλητο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το 
80% του δικαιούμενου ποσού. 

 Ô Επιμηκύνεται η διάρκεια των στεγαστικών δα-
νείων αρμοδιότητας ΔΑΔΤΟ, με νέα συνολική 
διάρκεια έως και τα 45 έτη, με ανώτατο όριο 
ηλικίας του δανειολήπτη τα 85 έτη κατά τη 
λήξη του δανείου.

 Ô Δίνεται πλήρης απαλλαγή σε όλα τα έξοδα που 
αφορούν αιτήματα αναδοχής χρέους, νομιμο-
ποίησης κληρονόμων και άρσης προσημείω-
σης/εξάλειψης υποθήκης. 

 Ô Συμφωνείται αναδιάρθρωση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (μέχρι 90 ημέρες) Καταναλωτικής και 
Κτηματικής Πίστης.

 Ô Ρυθμίζονται τα ληξιπρόθεσμα ενυπόθηκα στε-
γαστικά δάνεια με προϊόν Split & Freeze.

Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο όλοι οι συνάδελ-

φοι να είναι ενήμεροι και να έχουν τη δυνατότητα 

ρυθμίσεων των δανείων τους, ώστε να καθίσταται 

εφικτή η ομαλή εξυπηρέτησή τους. Άλλωστε, πρέπει 

να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η επίλυση των συγκε-

κριμένων προβλημάτων αφορά στο προσωπικό της 

Τράπεζας, που αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέ-

κτημα. Αφορά στους συναδέλφους που συνέβαλαν 

και συμβάλουν με την καθημερινή τους προσπάθεια 

και τον καθημερινό τους μόχθο στην ανάπτυξη της 

Εθνικής Τράπεζας και μάλιστα κάτω τις ιδιαίτερα 

αντίξοες σημερινές συνθήκες.

Έγινε δεκτό το αίτημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να 
συμμετέχει στην επιτροπή ρύθμισης δανεί-
ων που αφορούν σε συναδέλφους.

Συνεχής Αγώνας ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
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Η λειτουργία της Λέσχης σ΄ αυτή τη δύσκολη περίοδο, που οι ανάγκες των 

εργαζομένων και των συνταξιούχων είναι αυξημένες λόγω της εφαρμο-

ζόμενης περιοριστικής πολιτικής, αποκτά ιδιαίτερη σημασία γι΄ όλους μας, 

συμβολική και ουσιαστική. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μετά από σειρά ενεργειών και συζητήσεων με τη διοίκηση της 

Ε.Τ.Ε., διεκδίκησε και κατάφερε την πλήρη χρηματοδότηση της ανακαίνι-

σής της, τόσο του χώρου της κουζίνας όσο και της αίθουσας σίτισης. Συ-

νεχίζεται μία παράδοση δεκαετιών με την παροχή αναβαθμισμένων υπη-

ρεσιών στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους συναδέλφους. Ολη 

η ανακαίνιση στηρίχτηκε στην εμπειρία, τις γνώσεις και τη βοήθεια των 

συναδέλφων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τους οποίους ευχαριστούμε για 

τη συμβολή τους.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., έχοντας την ευθύνη λειτουργίας της Λέσχης, φρόντισε και θα συνεχίσει να φροντίζει για την εύ-

ρυθμη λειτουργία της. Καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες ώστε η ποιότητα των γευμάτων προς τους συνα-

δέλφους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, να βελτιώνεται με την προμήθεια των κατάλληλων προϊόντων και την 

άριστη συνεργασία του έμπειρου και φιλικού προσωπικού που στελεχώνει τη Λέσχη.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους να στηρίξουν τη λειτουργία της Λέσχης, η οποία 

αποτελεί μία κατάκτηση και μία παρακαταθήκη γι΄ όλους μας. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζει την εφαρμογή του Προ-

γράμματος Επαγγελματικού Προσανατολι-

σμού και Συμβουλευτικής για τα παιδιά των 

συναδέλφων μελών. Κατά τα τελευταία τρία σχολικά 

έτη (15-16, 16-17 και 17-18) στο Πρόγραμμα έλαβαν 

μέρος περίπου 260 μαθητές.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός βασίζεται 

στη διερεύνηση και αξιολόγηση παραγόντων, παρα-

μέτρων και κριτηρίων που θα πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη προκειμένου οι νέοι να κάνουν τις 

καλύτερες δυνατές επιλογές για τη μεταλυκειακή 

τους εκπαίδευση.

Τέτοιοι παράγοντες είναι τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και οι προτιμήσεις, τα κίνητρα και οι επιθυμίες, οι 

αξίες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, οι στόχοι και οι φιλοδοξίες, οι ικανότητες / δεξιότητες, η πρακτική 

λήψης αποφάσεων, καθώς και η πληροφόρηση για την «εκπαιδευτική αγορά» και την «αγορά εργασίας».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδική εξέταση με ειδικά επιστημονικά «εργαλεία» (ερωτηματολόγια και 

test) και ατομικές ημικατευθυνόμενες «συνεντεύξεις».

Η όλη διαδικασία βοηθά τους νέους να αποκτήσουν μια πιο καθαρή εικόνα για τον εαυτό τους και να 

κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της βασικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρ-

τισης / εξειδίκευσης. Έτσι, μπορούν να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους και να εργασθούν γι’ αυτούς πιο 

εύκολα και πιο αποτελεσματικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ
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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., μέσα από την Επιχειρησιακή Σύμβαση 

2016, έδωσε λύση σε ζητήματα που αφορούν στην 

εκπαίδευση των εργαζομένων. 

 3Αυξήθηκαν οι φοιτητικές άδειες μετ’ αποδοχών 

από 17 σε 20 ημέρες. 

 3Θεσμοθετήθηκε 1 ημέρα άδεια πριν από εξετά-

σεις πιστοποίησης. 

 3Αναγνωρίστηκε η υποχρέωση υπερωριακής αμοι 

βής για εκπαίδευση εκτός ωραρίου.

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις όπου διαπιστω-

νόταν πρόβλημα στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Έγιναν επισκέψεις σε χώρους όπως 

στο εκπαιδευτήριο της Θεσσαλονίκης και στην έδρα 

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Προσωπικού που αφο-

ρούσαν σε τρέχοντα θέματα εκ παίδευσης. Τέθηκαν 

υπόψη της διοίκησης θέματα εκπαίδευσης και ανά-

πτυξης προσωπικού, όπως οι απαραίτητες πιστοποι-
ήσεις από εξειδικευμένες διευθύνσεις και υπηρεσί-
ες, η χρηματοδότηση από την τράπεζα εξωτερικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι δυνατότητες 
προσωπικής εξέλιξης των συναδέλφων, καθώς και η 
πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους, η αξιοκρατία στην 
επιλογή προσωπικού και η σωστή αξιολόγηση.

Στον ισχύοντα Κανονισμό Εργασίας έχει συμπερι-
ληφθεί ειδικό άρθρο για την εκπαίδευση, σύμφωνα 
με το οποίο, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση, 
εκτός από δικαίωμα και υποχρέωση των εργαζομέ-
νων, είναι ρητή υποχρέωση της Τράπεζας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με συνεχείς παρεμβάσεις εξασφαλίζει 
την καθολικότητα, την υποχρεωτικότητα και τη δια-
φάνεια στη συμμετοχή των εργαζομένων στα προ-
γράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που καταρ-
τίζει η Τράπεζα.

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Και κατά την προηγούμενη περίοδο της θητείας 

του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίστηκε η 

προσπάθεια αποκατάστασης των τυχόν παραλείψεων, 

αδικιών που προέκυψαν κατά την ένταξη των εργαζο-

μένων από την πρώην Probank στον Κανονισμό Εργα-

σίας της Τράπεζας. Αρκετοί συνάδελφοι προερχόμενοι 

από την τέως Probank σήμερα έχουν αναλάβει θέσεις 

ευθύνης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, συμμετέχο-

ντας στο ισχύον αξιολογικό σύστημα της Τράπεζας και 

πάντοτε με την εφαρμογή αξιοκρατικών κριτηρίων.

 Παραμένει ωστόσο σημαντικός αριθμός εργαζόμε-

νων που δεν έχει αποκατασταθεί. Οι προσπάθειες της 

Γραμματείας θεμάτων τ. Probank σε αυτό το επίπεδο 

θα συνεχιστούν και στο νέο ΔΣ και θα ενταθούν, μέσα 

από στοχευμένες παρεμβάσεις – προτάσεις καθώς 

πλέον πέραν του τυπικού γεγονότος της προϋπηρε-

σίας στον τραπεζικό κλάδο εν γένει προστίθεται ως 

πλεονέκτημα και το επιχείρημα της τετραετούς ευδό-

κιμης προϋπηρεσίας σε περιβάλλον ΕΤΕ.

Το σημαντικότερο ωστόσο που συνέβη είναι ότι πλέ-

ον υπάρχει αποκατάσταση, έστω και όχι πάντοτε η ανα-

μενόμενη στους συναδέλφους που ασκούν εξειδικευ-

μένη υπηρεσία. Το αυτό συνέβη και με την περίπτωση 

των συναδέλφων που ασκούν καθήκοντα Επενδυτικού 

Συμβούλου, δίχως και σε αυτή τη περίπτωση να απο-

φευχθούν οι αδικίες οι οποίες μάλιστα σε αρκετές πε-

ριπτώσεις ήταν και εξόφθαλμες καθώς αποκλείστηκαν 

αδικαιολόγητα συνάδελφοι που πληρούσαν όλες τις 

προϋποθέσεις της σχετικής εγκυκλίου.

Αναφορικά με το ζήτημα των «Μετοχοδανείων», 

τα δικαστήρια έχουν δεχθεί τα επιχειρήματά μας και 

έχουν, σε πρωτοβάθμιο ακόμα επίπεδο, δικαιώσει 

τους προσφεύγοντες συναδέλφους ήδη σε τέσσερις 

περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά οι διαδικασίες νομικών 

ενεργειών που είχαν αποφασιστεί από τις Γ.Σ. του 

Συλλόγου της πρώην Probank βρίσκονται σε συνεχή 

ροή στο ακροατήριο, ενώ ήδη έχει εκδικαστεί ικανός 

αριθμός αγωγών. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΩΣ PROBANK
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Παιδικά Θέατρα

OΣ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποχαιρέτησε το 
2017 προσφέροντας στα παι-
διά των μελών του και στους 

γονείς-συνοδούς 1.300 συνολικά ει-
σιτήρια για 3 παιδικές θεατρικές πα-
ραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν 
αποκλειστικά για εμάς εντός του Δε-
κεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι μικροί μας 
φίλοι είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν τις παραστάσεις: «Ιστο-
ρίες Άνω Κάτω» στο Θέατρο Τζένη 
Καρέζη, «Το Χρυσό Αρισμαρί» στο 
Θέατρο Ήβη και «Στο Δάσος των 
Γκριμ» στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. 

Γ ια μία ακό-
μη χρονιά ο 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συ-

νέχισε την παράδο-
ση μοιράζοντας στο 
τέλος του έτους παι-
χνίδια (3.900 τεμ) για 
όλα τα παιδιά των 
μελών του ηλικίας 0 
έως και 11 ετών. H 
επιλογή των δώρων έγινε από διαπαραταξιακή επιτροπή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
που και φέτος επέλεξε παιχνίδια από μεγάλες εταιρείες με βάση την 
ποιότητα και την καλύτερη οικονομική προσφορά. Για την ηλικία των 11 
ετών όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δόθηκε στα παιδιά ένα tadlet. 

Ε ν μέσω της πολλαπλής κρίσης της χώρας μας, ο 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των δρά-
σεων όχι μόνο για την ανασύνταξη των τραπε-

ζών, τη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων αλλά και 
για την έμπρακτη αλληλεγγύη στους συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη. 

Εξέφρασε έμπρακτα την αλληλεγγύη του προσφέ-
ροντας είδη απολύτου ανάγκης από την πρώτη στιγμή, 
όταν οι πρόσφυγες συνωστιζόταν στο Πεδίον του Άρεως 
και στη Λέσβο. 

Το «Ημερολόγιο 2016» του Συλλόγου ήταν αφιερω-
μένο στη μνήμη της προσφυγιάς των Ελλήνων, των Μι-
κρασιατών, των Ποντίων και των άλλων Ελληνικών πλη-
θυσμών που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες 
τους πριν από 94 χρόνια, όσο και στο σύγχρονο δράμα 
των συνανθρώπων μας από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανι-
στάν και τις άλλες εμπόλεμες ζώνες και τις λιμοκτονού-
σες περιοχές.

Το συγκεκριμένο «Ημερολόγιο» παρουσιάστηκε στο 
Μέγαρο Μελά, όπου πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα 
επιτυχημένη εκδήλωση, με την παρουσία και συνδρομή 
των Δήμων Λέσβου, Νέας Σμύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, 
Νίκαιας κ.α. Ανάλογη εκδήλωση έγινε στο Ρέθυμνο και 
στην Κέρκυρα.

Το 2017, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνέχισε να δείχνει την ευαισθη-
σία του και την αλληλεγγύη του προς συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη. 

Από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των συ-
ναδέλφων που υπηρετούν στα καταστήματα Σύμης και 
Μάνδρας και επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημ-
μύρες. Κοινοποίησε τραπεζικό λογαριασμό και κάλε-

σε τους συναδέλφους να συνδράμουν στους πλημ-

μυροπαθείς καταθέτοντας το ποσό που μπορούν. Στις 

23/11/2017 αντιπροσωπεία του συλλόγου μας επισκέ-

φτηκε το κατάστημα της Μάνδρας για να διαπιστώσει 

από κοντά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι συνά-

δελφοι που υπηρετούν στο συγκεκριμένο κατάστημα 

και να προσφέρει βοήθεια. Στην συνέχεια επισκέφτηκε 

το Δήμο Μάντρας και παρέδωσε σημαντική ποσότητα 

εμφιαλωμένου νερού. 

Τον Οκτώβριο του 2017 ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μοίρασε παιχνίδια 

στα πολλά παιδιά του Κέντρου προσφύγων στο Λαύριο, 

όπου διαμένουν κυρίως οικογένειες Κούρδων προσφύ-

γων. 

Παιχνίδια επίσης παραδόθηκαν στην μη Κυβερνητι-

κή Οργάνωση «PRAKSIS» προκειμένου να διανεμηθούν 

στα παιδιά των εξυπηρετούμενων οικογενειών του προ-

γράμματος «Προστασία ευάλωτων γυναικών». 

Χριστουγεννιάτικα δώρα  
για τα παιδιά συναδέλφων
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Η ιστορία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ταυτισμένη με την 

ιστορία του Ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος και 

συνδέεται άρρηκτα με τις εξελίξεις του πολιτικού, οι-

κονομικού, κοινωνικού και θεσμικού πλαισίου μέσα 

στην ιστορική διαδρομή της χώρας.

Στην έκθεση παρατέθηκαν ντοκουμέντα, που ανέ-

δειξαν βασικές πλευρές της δράσης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

στην εκατοντάχρονη διαδρομή του και ταυτόχρονα 

φώτισαν την ιστορία του τραπεζικού συνδικαλιστι-

κού κινήματος, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 

1917, όταν ιδρύθηκε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής 

Τραπέζης.Μέχρι σήμερα, η ιστορία του υπαλληλικού 

συνδικαλισμού δεν έχει αναλυθεί σε βάθος και μόνο 

περιπτωσιακά καλύπτεται τα τελευταία χρόνια από 

ερευνητές. 

 4 Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης της εφημερίδας 
«Τραπεζιτική», που είναι το μακροβιότερο συνδικα-
λιστικό φύλλο στη χώρα το οποίο εκδίδεται ανελ-
λιπώς από το 1934 (αποτελεί πρωτογενή ιστορική 
πηγή) και αναρτήθηκε στο site του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., 

 4 Η έκδοση του Χρονολογίου των 100 ετών του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που είναι σχεδόν έτοιμο και 

 4 Το υλικό της έκθεσης, που ψηφιοποιήθηκε και βρί-
σκεται στο site του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., 

ευελπιστούμε να αποτελέσουν για Πανεπιστήμια, 
Ιστορικά και Κοινωνικά Κέντρα αλλά και μεμονωμέ-
νους ερευνητές το έναυσμα για την αξιοποίηση του 
αρχειακού μας υλικού με στόχο την πλήρη ανάλυση 
και ανάδειξη της ιστορίας του συνδικαλιστικού κινή-
ματος στον Τραπεζικό κλάδο. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., από την ίδρυσή του μορφώνει τη συλ-

λογικότητα, την ενότητα, τη συλλογική έκφραση και 

την ισχύ των συναδέλφων. Πρωτοπόρος στους αγώ-

νες, διεύρυνε τις κατακτήσεις των εργαζομένων και 

τις κατοχύρωσε με ειδικές συλλογικές συμβάσεις και 

συμφωνίες, αλλά και με πρόσθετα δικαιώματα και θε-

σμούς ασφάλισης και περίθαλψης, που αποτέλεσαν 

και αποτελούν πρότυπο για ολόκληρο τον κλάδο. 

Οι αγώνες και οι παρεμβάσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έδωσαν 

πνοή και στήριγμα σε ολόκληρο το σ.κ. του κλάδου. 

Ενεργό μέλος και πρωτεργάτης της ΟΤΟΕ, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

συνέβαλε στην αναγνώριση και διασφάλιση της κανο-

νιστικής ενέργειας των ΣΣΕ, στη διαμόρφωση και τη 

θεμελίωση των κλαδικών δικαιωμάτων, στην προστα-

σία του δικαιώματος της απεργίας, του Ενιαίου Μισθο-

λογίου και των κλαδικών επιδομάτων, του ωραρίου, 

των αδειών, των κοινωνικών παροχών, του Ασφαλιστι-

κού.

• ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
• ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ

• ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΥ

Έκθεση

Εκατό χρόνια προσφοράς στους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας,  

στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην ελληνική κοινωνία

Εκατό χρόνια διεκδικήσεων και προάσπισης των δικαιωμάτων  

στην εργασία, στην ασφάλιση και στην υγεία

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ηιστορία του ΣΥΕΤΕ είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού συνδικα-

λιστικού κινήματος και συνδέεται άρρηκτα με τις εξελίξεις του πολιτικού, 

οικονομικού, κοινωνικού και θεσμικού πλαισίου μέσα στην ιστορική δι-

αδρομή της χώρας. Ο ΣΥΕΤΕ από την ίδρυσή του διαμορφώνει την ενότητα, τη 

συλλογική έκφραση και την ισχύ των συναδέλφων. Πρωτοπόρος στους αγώνες, 

διεύρυνε τις κατακτήσεις των εργαζομένων, κατοχυρώνοντάς τις με ειδικές συλ-

λογικές συμβάσεις και συμφωνίες, αλλά και με πρόσθετα δικαιώματα και θεσμούς 

ασφάλισης και περίθαλψης, που αποτέλεσαν και αποτελούν πρότυπο για ολόκλη-

ρο τον κλάδο. 

Οι αγώνες και οι παρεμβάσεις του ΣΥΕΤΕ έδωσαν πνοή και στήριγμα σε ολόκλη-

ρο το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου. Ενεργό μέλος και πρωτεργάτης της 

ΟΤΟΕ, ο Σύλλογος συνέβαλε στην αναγνώριση και διασφάλιση της κανονιστικής 

ενέργειας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στη διαμόρφωση και τη θεμελί-

ωση των κλαδικών δικαιωμάτων, στην προστασία του δικαιώματος της απεργίας, 

του ενιαίου μισθολογίου και των κλαδικών επιδομάτων, του ωραρίου, των αδειών, 

των κοινωνικών παροχών, του ασφαλιστικού.

Στην έκθεση παρατίθενται ντοκουμέντα που αναδεικνύουν βασικές πλευρές της 

δράσης του ΣΥΕΤΕ στην εκατοντάχρονη διαδρομή του και ταυτόχρονα φωτίζουν 

την ιστορία του τραπεζικού συνδικαλιστικού κινήματος, που ουσιαστικά εμφα-

νίζεται για πρώτη φορά το 1917, όταν ιδρύεται ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής 

Τραπέζης. Μέχρι σήμερα, η ιστορία του εργατοϋπαλληλικού συνδικαλισμού δεν 

έχει ερευνηθεί σε βάθος και μόνο περιπτωσιακά καλύπτεται τα τελευταία χρόνια 

από ειδικούς μελετητές. Η παρούσα έκθεση, η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης 

της εφημερίδας του Συλλόγου Τραπεζιτική, που είναι το μακροβιότερο συνδι-

καλιστικό φύλλο στη χώρα αφού εκδίδεται ανελλιπώς από το 1934 και αποτελεί 

πρωτογενή ιστορική πηγή, αλλά και η έκδοση του Χρονολογίου των 100 ετών του 

ΣΥΕΤΕ που ετοιμάζεται, ευελπιστούμε να αποτελέσουν για πανεπιστήμια, ιστορι-

κά και κοινωνικά κέντρα ερευνών, αλλά και μεμονωμένους ερευνητές, το έναυσμα 

για την αξιοποίηση του αρχειακού μας υλικού με στόχο την πλήρη ανάλυση και 

ανάδειξη της ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος στον τραπεζικό κλάδο. 

 
Γιώργος Αρβανίτης 

Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΥΕΤΕ)

ΕΡΕΥΝΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Ζήσιμος Χ. Συνοδινός

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Αλέξης Κράους

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ,  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗ

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)

Τα διάφορα τεκμήρια της έκθεσης προέρχον ται από τον ΣΥΕΤΕ, το ισ τορικό και το υπηρεσιακό Αρχείο του ΣΥΕΤΕ  

και από τις συλλογές των Ζήσιμου Συνοδινού, Αλέξη Κράους και Θεόδωρου Τζανετάκου.

Μέγαρο Μελά Εθνικής Τράπεζας 

Αθήνα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:   4-15 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΕΣ: 10.00-12.00 το πρωί  και 18.00-20.00 το απόγευμα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ:  Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, 7.30 μ.μ.

Θα μιλήσουν οι ιστορικοί Ζήσιμος Συνοδινός, Αλέξης Κράους, Ακρίτας Καλούσης

και θα βραβευθούν οι προηγούμενοι πρόεδροι του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Σ

1917 20 Μαΐου. Ίδρυση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 

(ΣΥΕΤΕ), από ομάδα στελεχών της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξαν-

δρος Κοριζής, πρωθυπουργός της χώρας το 1941.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου συστήνεται επίσης ο Προμηθευτικός Συνεταιρι-

σμός των Υπαλλήλων (1917-2000).

1926 Με προτάσεις του ΣΥΕΤΕ στη Διοίκηση της Τράπεζας ιδρύεται το Ταμείο Αυτα-

σφαλείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

1930 Ο Σύλλογος πρωτοστατεί στην ίδρυση του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής 

Τραπέζης (ΤΥΠΕΤ). Το επόμενο χρόνο θα συμβάλει στην πρωτοβουλία στελεχών 

της Τράπεζας για τη σύσταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Υπαλλήλων 

που θα δημιουργήσει το όμορφο προάστιο Φιλοθέη.

1934 Αρχίζει η έκδοση της εφημερίδας Τραπεζιτική, μηνιαίο όργανο του ΣΥΕΤΕ, το μα-

κροβιότερο συνδικαλιστικό φύλλο στη χώρα (1934-σήμερα). Την ίδια χρονιά ο 

Σύλλογος αντιδρά σθεναρά μαζί με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε προ-

σπάθειες του κράτους για ενοποίηση-υποβάθμιση των ειδικών ασφαλιστικών 

ταμείων.

1938 Ο Σύλλογος αποκτά ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας 60 (δύο 

όροφοι που στεγάζουν επίσης τη λέσχη, το εστιατόριο και τις λοιπές δραστηρι-

ότητές του).

1940-41 Στο Αλβανικό έπος ο Σύλλογος συμμετέχει και στηρίζει ενεργά τον αγώνα στα 

μετόπισθεν («Επιτροπή Αλληλεγγύης Μαχομένου Συναδέλφου»), κινητοποιώντας 

τους εργαζόμενους στην Τράπεζα σε εθελοντικές δράσεις, ενώ το ΤΥΠΕΤ αναλαμ-

βάνει την περίθαλψη στρατιωτών τραυματιών πολέμου.

1942-44 Μέσα στη μαύρη τριπλή Κατοχή ο ΣΥΕΤΕ, υπό την καθοδήγηση των νεοεκλεγμέ-

νων αντιστασιακών εαμικών προεδρείων, οργανώνει την αντίσταση στον κατα-

κτητή και συντονίζει τους αγώνες για την επιβίωση των εργαζομένων στην Τρά-

πεζα: διεκδικεί συσσίτιο για όλο το προσωπικό και τις οικογένειες τους, στηρίζει 

το ΤΥΠΕΤ στο έργο του, οργανώνει διανομή φθηνών ή δωρεάν αγαθών από το 

Συνεταιρισμό και κινητοποιήσεις για την έγκαιρη καταβολή του μισθού, τις ανα-

προσαρμογές του κλπ.

Επίσης, πρωτοστατεί στη σύσταση της «Επιτροπής Συνεργασίας Τραπεζοϋπαλ-

ληλικών Οργανώσεων, ΕΣΤΟ» (πρόδρομο σχήμα της ΟΤΟΕ), συμμετέχοντας στις 

μαχητικές πανεργατικές απεργίες για την επιβίωση και στις αντιστασιακές κινητο-

ποιήσεις, κατά της πολιτικής επιστράτευσης και κατά της βουλγαρικής επέκτασης 

στη Μακεδονία, καθώς και σε μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την κατοχική 

τρομοκρατία, τις συλλήψεις συνδικαλιστών, την ομηρία, τις φυλακίσεις, τους βα-

σανισμούς και τις εκτελέσεις πατριωτών.

Τον Οκτώβριο του 1943, επικεφαλής όλου του προσωπικού, υπερασπίζεται με 

αίσθημα ευθύνης και πατριωτική αυταπάρνηση το πλούσιο χαρτοφυλάκιο της 

Εθνικής Τράπεζας που επιβουλεύονται κατοχικοί παράγοντες και οι κερδοσκόποι 

συνεργάτες τους («μάχη των χρεογράφων»).

1945 Μετά τη διάλυση της ΕΣΤΟ, ο Σύλλογος συμμετέχει αποφασιστικά στην ίδρυ-

ση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τραπεζοϋπαλληλικών  Οργανώσεων (ΟΕΤΟ, 

1945-1953).

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Oι σημαντικότεροι 

σταθμοί στην 

ιστορία του ΣΥΕΤΕ

1949 Με επεξεργασίες, προτάσεις και μακροχρόνιες συνδικαλιστικές πιέσεις του ΣΥΕΤΕ 

προς την Τράπεζα συστήνεται το επικουρικό, ο ειδικός Λογαριασμός Επικουρήσε-

ως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

1953 Απεργία διαρκείας (17 ημέρες) του προσωπικού της ΕΤΕ και δυναμικές κινητοποι-

ήσεις που συντονίζει ο ΣΥΕΤΕ, διαμαρτυρόμενος για τη συγχώνευση των Τραπε-

ζών Εθνικής και Αθηνών, την υποβάθμιση και την απόλυση σημαντικού αριθμού 

εργαζομένων. 

Τα επόμενα χρόνια οι συνδικαλιστικοί αγώνες θα ενταθούν για τη διασφάλιση 

θέσεων εργασίας, τη μείωση των αποδοχών και την επιβίωση των ασφαλιστικών 

ταμείων.

1955 Ο Σύλλογος πρωτοστατεί στην ίδρυση της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών 

Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), που το επόμενο διάστημα αναδεικνύεται προμα-

χώνας των δημοκρατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

1962-65 Συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ στον αγώνα του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήμα-

τος για τον εκδημοκρατισμό του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος και τη δι-

ασφάλιση των μισθών, την καθιέρωση ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων, την 

προάσπιση των ασφαλιστικών ταμείων, την Κύπρο, την ειρήνη κλπ.

1969 Σταθερή αντίσταση του Συλλόγου, στο πλαίσιο του τραπεζοϋπαλληλικού κινήμα-

τος, στα σχέδια της χούντας περί «ενοποιήσεως» των ασφαλιστικών ταμείων. Τότε 

ακούστηκε σθεναρά το σύνθημα «κάτω τα χέρια από τα ταμεία».

1976 Στο πλαίσιο του γενικότερου εργατικού κινήματος, ο ΣΥΕΤΕ αναδεικνύεται στυ-

λοβάτης των απεργιακών κινητοποιήσεων κατά του αντεργατικού νόμου 330/76. 

Παλεύει μαζί με την ΟΤΟΕ για πλήρη εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κι-

νήματος και την εξασφάλιση κοινωνικού ελέγχου στο τραπεζικό σύστημα της 

χώρας.

1979-80 Ο Σύλλογος πρωτοστατεί στους παντραπεζικούς αγώνες για τις συλλογικές 

συμβάσεις, το πενθήμερο και το ωράριο, ιδίως στον επιτυχημένο, μεγαλειώδη 

απεργιακό αγώνα της ΟΤΟΕ των 39 ημερών για το ενιαίο ωράριο στις τράπεζες 

(17.1-24.2.1980), κόντρα στους αντεργατικούς νόμους και την επιστράτευση 

απεργών.
Το 1979 ο ΣΥΕΤΕ ενισχύεται περαιτέρω με την ενοποίηση του Συλλόγου των 

Υπαλλήλων της τ. Τράπεζας Αθηνών (ΣΥΤΑ, 1934-1979).

1982 Με επικεφαλής την ΟΤΟΕ, μεγάλο μέρος των οργάνων και η πλειονότητα των με-

λών του ΣΥΕΤΕ συμμετέχουν αποφασιστικά στον επιτυχημένο, πεισματώδη αγώ-

να των 42 ημερών συνεχούς παντραπεζικής απεργίας (26.5-7.7.1982) για το ενιαίο 

μισθολόγιο των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Ο Σύλλογος αποκτά νέα, ιδιόκτητα γραφεία στον τρίτο όροφο κτηρίου στην οδό 

Σοφοκλέους 15, ενώ τους υπόλοιπους ορόφους θα αποκτήσει το ΤΥΠΕΤ.

1983-85 Ο Σύλλογος συντονίζει τους αγώνες των «Εθνοτραπεζιτών», στο πλαίσιο της 

Ομοσπονδίας, για την κατάργηση του άρθρου 4 του ν. 1365/83 που περιορίζει το 

απεργιακό δικαίωμα, για τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και την υπογραφή νέας 

συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

1983-85 Την ίδια εποχή θεσπίζεται η λειτουργία των συνδικαλιστικών «Επιτροπών Κατα-

στημάτων», με στόχο την άμεση συμμετοχή όλων των συναδέλφων στα θέματα 

που τους αφορούν. Επίσης, το 1985 οι σύλλογοι των φροντιστών και των καθα-

ριστριών ενοποιούνται στον ΣΥΕΤΕ, ο οποίος πλέον εκπροσωπεί την συντριπτική 

πλειονότητα των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

1990-92 Τα συνδικαλιστικά στελέχη και τα μέλη του ΣΥΕΤΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 

των μεγάλων παντραπεζικών κινητοποιήσεων που συντονίζει η ΟΤΟΕ για το 

ασφαλιστικό και την υπεράσπιση των ταμείων μας.

1995 Ξεκινά ο θεσμός των επιχειρησιακών συμβάσεων με την υπογραφή της πρώτης 

Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ ΣΥΕΤΕ και Διοίκησης της 

Τράπεζας. 

2000-8 Μετά από συνδικαλιστική πίεση εφαρμόζεται νέο σύστημα αξιολόγησης των ερ-

γαζομένων στην ΕΤΕ, ενώ το 2001, μετά από συστηματικές και επίπονες διαπραγ-

ματεύσεις μεταξύ ΣΥΕΤΕ και Διοίκησης της Τράπεζας, θεσπίζεται νέος, σύγχρονος 

Κανονισμός Εργασίας.   

Ο ΣΥΕΤΕ και οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα βρίσκονται στην πρώτη σειρά 

των νέων αγώνων για την επίτευξη των 37 ωρών εργασίας την εβδομάδα χωρίς μεί-

ωση των αποδοχών, την προάσπιση των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ συμμετέχουν 

σε κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ για την διασφάλιση του θεσμού των συλ-

λογικών διαπραγματεύσεων και τη δημιουργία ενιαίου ασφαλιστικού φορέα όλων 

των εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  

2010-17 Μέσα στο γενικότερο κλίμα ύφεσης, παρατεταμένης κρίσης της χώρας, και υπό 

το βάρος της υψηλής ανεργίας, του τεράστιου χρέους και των επιλογών των ξέ-

νων πιστωτών, όπου αμφισβητούνται όλες σχεδόν οι κατακτήσεις εκατό χρόνων 

αγώνων και θυσιών της εργατικής τάξης, ο ΣΥΕΤΕ, σε στενή συνεργασία με την 

ΟΤΟΕ και τη ΓΣΕΕ, συμμετέχει ενεργά στους αγώνες για την κατοχύρωση του θε-

σμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κατακτήσεων των εργαζομέ-

νων, τη διατήρηση των ταμείων καθώς και για την εξασφάλιση της απασχόλησης 

και των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.  

Με την απορρόφηση από την ΕΤΕ θυγατρικών της εταιρειών (Κεφαλαίου, Εθνο-

κάρτα, Εθνοdata) αλλά και άλλων τραπεζών (Probank, FBB, Συνεταιριστικών Λέ-

σβου, Πελοποννήσου κ.ά.), ο ΣΥΕΤΕ πρωτοστατεί για να ενταχθούν οι εργαζόμενοί 

τους στην ΕΤΕ με ικανοποιητικούς όρους και να διασφαλιστεί η απασχόλησή τους.

Με νέες επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, ο Σύλλογος διασφαλίζει τη συντρι-

πτική πλειονότητα των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ΕΤΕ, τον 

Κανονισμό Εργασίας και ενισχύει το ΤΥΠΕΤ. Παρεμβαίνει καθημερινά και τεκμη-

ριωμένα στους νέους σχεδιασμούς, στα οργανογράμματα και στους ειδικούς κα-

νονισμούς της Τράπεζας (Ενιαίος Κανονισμός Εξειδικευμένων Διευθύνσεων), στα 

προβλήματα του δικτύου, αλλά και στις θυγατρικές, με τη σύσταση του πρώτου 

στην Ελλάδα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ομίλου.
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2016  
Θέατρο 
Badminton

Τον Φεβρουάριο του 

2016 ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. διορ-

γάνωσε μεγαλειώδη 

μουσική εκδήλωση 

στο Μπάντμιντον με τη 

συνοδεία της μουσικής 

του Θάνου Μικρούτσι-

κου από το έργο το Νί-

κου Καβαδία «Σταυρός 

του Νότου». H αντα-

πόκριση των συναδέλ-

φων υπήρξε εντυπωσι-

ακή και περισσότεροι 

από 2.200 συνάδελ-

φοι απόλαυσαν τη 

συγκλονιστική συνά-

ντηση επί της σκηνής 

των τραγουδιών του 

Θάνου Μικρούτσικου 

και της ποίησης του 

Νίκου Καββαδία σε μια 

μουσικοθεατρική πα-

ράσταση, με ερμηνείες 

από τον ίδιο τον Θάνο 

Μικρούτσικο. Η επιτυ-

χία της διοργάνωσης 

έστειλε μήνυμα συλ-

λογικότητας και απο-

τελεί οδηγό για αντί-

στοιχες εκδηλώσεις.

2017 - Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

2018 - Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλωσόρισε τη νέα χρόνια με ακόμη μία επιτυχημένη μουσικοθεατρική παράσταση. Οι συ-

νάδελφοι αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος ταξιδεύοντας στον «μύθο» του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή 

Στέλιου Καζαντζίδη και στη ζωή των μουσικών της εποχής του.

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, Όλοένα και περισσότερα Νομαρχιακά Παραρτήματα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πραγμα-

τοποιούν εκδηλώσεις, με τις οποίες φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο η αδιάρρηκτη σύνδεση όλων μας γύρω 

από τις αρχές και τις αξίες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

ΕΚΔΗΛΩΣEΙΣ Ν.Π. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ Κ.Α.

Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. το 2017 ση-

ματοδότησε τη συμπλήρωση 

100 χρόνων ιστορίας. Εκατό χρό-

νια αγώνων, διεκδικήσεων και 

προάσπισης των δικαιωμάτων 

στην Εργασία, στην Ασφάλιση, 

στην Υγεία. Εκατό χρόνια προ-

σφοράς στους εργαζόμενους 

της Εθνικής Τράπεζας, στο δημο-

κρατικό συνδικαλιστικό κίνημα 

και στην ελληνική κοινωνία. Σε 

αυτή την επέτειο αφιερώσαμε 

το Ημερολόγιο του Συλλόγου μας για το 2017, με πολλές ιστορικές φωτογραφίες 

που αναδεικνύουν θεματικά τη δράση και τα αποτελέσματα του Συλλόγου. Πα-

ράλληλα, υποδεχθήκαμε αυτή την ξεχωριστή επετειακή για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. χρονιά 

οργανώνοντας για τα μέλη μας μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση στις 26 Ιανου-

αρίου 2017 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Στο κατάμεστο θέατρο, 

χίλιοι και πλέον συνάδελφοί μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μουσική 

βραδιά με έργα του Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνείες από τους τραγουδιστές Ρίτα 

Αντωνοπούλου, Μα-

νώλη Μητσιά, Δημή-

τρη Μπάση και Μίλτο 

Πασχαλίδη, με συνο-

δεία 10μελούς ορχή-

στρας και 50μελούς 

χορωδίας. Η εκδήλω-

ση μάγεψε τους πα-

ριστάμενους, άφησε 

θετικότατες εντυπώ-

σεις και τίμησε με τον 

καλύτερο τρόπο την 

ιστορία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
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Απολογισμός Γραμματείας Αθλητισμού
Συνήθως όταν μιλάμε για αθλητισμό στον χώρο 

μας, δεν εννοούμε πρωταθλητισμό με τις υπεράν-

θρωπες επιδόσεις με σκοπό την ύψιστη σωματική 

επίδοση. Εννοούμε κάθε συστηματική άσκηση ή 

αθλητική δραστηριότητα, η οποία έχει κάποια χρονι-

κή διάρκεια. χαμηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού και 

με κύριο σκοπό να ξεκουράσει, να χαλαρώσει και να 

κάνει πιο παραγωγικούς του “ενήλικες” αθλητές – 

συναδέλφους μας. Γι αυτό όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλ-

λογος Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) 

μέσω της αρμόδιας Γραμματείας Αθλητισμού στηρί-

ζει και ενισχύει τον εργασιακό αθλητισμό.

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης συγκεντρώνει ζωηρό ενδι-

αφέρον των συναδέλφων, το οποίο, ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία χρόνια, έχει μετουσιωθεί στη συνεχή συμμετοχή. Η 

ομάδα λαμβάνει ανταγωνιστικά μέρος τόσο στο πρωτάθλη-
μα που διοργανώνεται από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Αθηνών (Ε.Κ.Α.), όσο και στο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλλήλων Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.). Επι-
πλέον, η ομάδα μας λαμβάνει μέρος σε μεμονωμένα τουρ-
νουά με σημαντικές επιτυχίες.

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ν.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Η Γυναικεία Ομάδα Καλαθοσφαίρισης του Συλλόγου 
Υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε. συμμετείχε το 2017 στο Πρωτά-
θλημα του Ε.Κ.Α., που ήταν ειδικά αφιερωμένο στην 
εμψύχωση της συναδέλφου της Τράπεζας Πειραιώς, 
Ράνιας Αλεβιζάκη με το τίτλο «Ροζ Φύλλο της Ζωής».

Η ομάδα κατέκτησε στο πρωτάθλημα την 2η θέση, 
ενώ παράλληλα συμμετείχε στην μικτή ομάδα του 
Ε.Κ.Α. για το «Τετράποντο Κοινωνικής Ευαισθητοποίη-

σης» και στην Μικτή Ομάδα Γυναικών του Ε.Κ.Α. Ladies-
στο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Χανιών.

Η ομάδα είναι πάντα ανοικτή σε νέες συμμετοχές 
από συναδέλφισσες που επιθυμούν να ασχοληθούν 
με το άθλημα.

Ανταγωνιστική η συμμετοχή της ομάδας τους συλλόγου μας 

(Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.), τα τελευταία χρόνια στο Πρωτάθλημα του Δήμου 

Λάρισας και ολοκλήρωσε την αγωνιστική της πορεία στο Πρω-

τάθλημα της Α΄ Κατηγορίας καταλαμβάνοντας την 2η θέση.

Μετά το κάλεσμα που έκανε ο σύλλογός μας (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) για συγκρότηση ομάδας βόλεϊ, υπήρξε ανταπόκριση 
από συναδέλφους μας. Έτσι από αρχές του Ιανουαρίου 2018 έχουμε πλέον την νέα ομάδα βόλεϊ ανδρών που 
θα μας εκπροσωπήσει στο πρωτάθλημα της (Ο.Τ.Ο.Ε.) και τους ευχόμαστε καλή αρχή και πολλές επιτυχίες.
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ΤΕΝΙΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΣ 

ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ

ΣΚΑΚΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η ομάδα του συλλόγου μας έκανε αισθητή την παρουσία της στο ετήσιο πρωτάθλημα ΤΕΝΙΣ, που έλαβε χώρα 
στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Αθλητικής Ένωσης Πόρτο Ράφτη, από τις 19/05/2017 έως και τις 24/06/2017.

Με πολλές διακρίσεις συμμετείχε και φέτος η ομάδα μας στο ετήσιο τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, 
που διοργάνωσε με επιτυχία η Ο.Τ.Ο.Ε. στις εγκαταστάσεις του «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ» την 1η Απριλίου 2017.

Η ομάδα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά, στο ετήσιο πρωτάθλημα σκάκι που διοργάνωσε η 
Ο.Τ.Ο.Ε. Το τουρνουά διεξήχθη στην Αθήνα 13-14 Μαΐου 2017. Η ομάδα μας όπως κάθε χρόνο γνώρισε σημα-
ντικές επιτυχίες. 

Είναι πλέον γνωστό ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε είναι το μοναδικό 
πρωτοβάθμιο σωματείο εργαζομένων που οργανώνει 
ένα πλήρες Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, στο 
οποίο συμμετέχουν αποκλείστηκα οι εργαζόμενοι στην 
Εθνική τράπεζα. Αγωνίζονται περίπου 160 συνάδελφοι,-
σε 7 ομάδες για 12 αγωνιστικές (καθότι φέτος αποχώρη-
σε μία ομάδα) σε δύο γύρους με διαδικασία playoff ενώ 
το Κύπελλο ξεκινά στο τέλος με ξεχωριστή διαδικασία.

Ο σύλλογος παρέχει γήπεδα, διαιτητές, έμπειρο για-
τρό, και εσωτερικό κανονισμό. 

Ο τελικός κυπέλλου για την αγωνιστική σεζόν 2016-
2017 διεξάχθηκε τις 13/06/2017 στο Γήπεδο Λαύρας 
στην Αργυρούπολη. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μία λα-
μπερή γιορτή στην οποία απονεμήθηκαν τιμητικές πλα-
κέτες και μετάλλια, σε ομάδες και σε συναδέλφους για 
την πολύχρονη ενασχόληση και την προσφορά τους στο 
ποδόσφαιρο. Με μεγάλη μας χαρά οι συνάδελφοί μας 
και οι οικογένειές τους, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και γέμισαν τις κερκίδες του γηπέδου.

Από το εσωτερικό πρωτάθλημα μας συγκρο-

τείτε η αντιπροσωπευτική ομάδα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε 

που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα της ΟΤΟΕ. Σε 

αυτό η ομάδα μας καταγράφει αξιοσημείωτη 

ανταγωνιστική πορεία, αυτό οφείλετε ότι δημι-

ουργήσαμε κάτι παραπάνω από μια ομάδα, δη-

μιουργήσαμε μια μεγάλη οικογένεια.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2017 η ομάδα του 
i-run συμμετείχε στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο που 
πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2017. Η παρου-
σία των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας έχει γίνει 
πλέον από τις πιο ισχυρές και πιο πολυάριθμες ομά-
δες δίνοντας το παράδειγμα για την ανθρώπινη θέ-
ληση. Όλοι οι συνάδελφοί μας που συμμετείχαν στο 
πλέον σημαντικότερο αθλητικό γεγονός, που λαμ-
βάνει χώρα κάθε χρόνο και έγινε θεσμός, είναι άξιοι 
πρεσβευτές του αθλητισμού και τους αξίζουν συγχα-
ρητήρια. Μην ξεχνάμε την σημαντική προσφορά του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο κόστος συμμετοχής καλύπτοντας το 
50% κάθε μέλους του.


