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ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Ο ΣΥΕΤΕ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ 

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
 

Συνάδελφοι, 
 Η Διοίκηση της Τράπεζας προχώρησε αιφνιδιαστικά στον περιορισμό της 
καταβολής της παιδικής μέριμνας μέχρι το 18ο  έτος της ηλικίας των παιδιών 
μας και την κατάργηση της καταβολής του επιδόματος τέκνων στα κορίτσια που 
είναι πάνω από 25 ετών. Η ενέργεια αυτή ανατρέπει τους οικογενειακούς 
προγραμματισμούς των συναδέλφων και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουν 
αυξημένα έξοδα λόγω των σπουδών των παιδιών τους και ειδικά αυτών των 
οικογενειών των οποίων τα παιδιά σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης 
διαμονής τους. 
 Η απόφαση αυτή της Διοίκησης, με επίκληση τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους της Τράπεζας δείχνει τις επιλογές της. 
 Περικόπτει επιδόματα εργαζομένων, που αφορούν μάλιστα την φροντίδα 
των παιδιών μας, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους συναδέλφους 
ενώ αφήνει σχεδόν άθικτο τον βασικό πυρήνα του λειτουργικού κόστους που 
προέρχεται από το στρατό των συμβούλων που προσέλαβε τόσο η ίδια όσο και η 
προηγούμενη Διοίκηση. 
Συνάδελφοι, 
 Ο ΣΥΕΤΕ είναι κάθετα αντίθετος με κάθε μείωση των αποδοχών των 
συναδέλφων γιατί η μισθοδοσία δεν αποτελεί λειτουργικό κόστος αλλά 
ανταμοιβή των εργαζομένων για τη συμβολή τους στην παραγωγική και 
αναπτυξιακή λειτουργία της Τράπεζας. 
 Καλούμε την Διοίκηση να ανακαλέσει την απόφασή της και να  
εξακολουθήσει να καταβάλει τα επιδόματα παιδικής μέριμνας και 
τέκνων σύμφωνα με τους ισχύοντες μέχρι σήμερα όρους και 
προϋποθέσεις χορήγησής τους. 
 Σε αντίθετη περίπτωση θα διεκδικήσουμε με κάθε συνδικαλιστικό και 
νόμιμο  τρόπο  την προστασία των αποδοχών των μελών μας. 
 Ήδη ως πρώτο μέτρο εστάλη σήμερα εξώδικη δήλωση στην Διοίκηση 
ζητώντας την αποκατάσταση των αμοιβών των εργαζομένων. 
Συνάδελφοι,  
 Συσπειρωμένοι γύρω από τον ΣΥΕΤΕ θα δώσουμε την μάχη με όλα 
τα μέσα για την προστασία των εισοδημάτων μας. 
 

 

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
              Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
         Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 

 


