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Συνάδελφοι,

Βιώνουμε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τα συλλογικά εργασιακά μας δικαιώματα. 

Η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων μας, η προσπάθεια αποδόμησης και αποδυνάμωσης του συνδικαλιστικού 

κινήματος έχει ως βασικό στόχο την συρρίκνωση της δύναμης των εργαζομένων και το άνοιγμα του δρόμου 

για την επιβολή μέτρων που ενισχύουν την απορρύθμιση των εργασιακών μας σχέσεων και τη συρρίκνωση του 

εισοδήματός μας. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με αποφασιστικότητα, με αίσθημα ευθύνης, θα συνεχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες και να 

παρεμβαίνει προς την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην 

Εθνική Τράπεζα. 

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση το προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συναντήθηκε με τον Γεν. Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού κο 

Βρανά και τον Δ/ντή Προσωπικού κο Νικολάου όπου έθεσε μια σειρά ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές μας 

σχέσεις και προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

1.  Άδειες

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.: Το θέμα των αδειών για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποτελεί αναφαίρετο και θεσμοθετημένο δικαίωμα των 

εργαζομένων και η απρόσκοπτη άσκησή του υπακούει στις ανάγκες των συναδέλφων και στην πιστή εφαρμογή 

του νόμου.

Ο θεσμός των πάσης φύσεως αδειών πρέπει να γίνεται σεβαστός γιατί συμβάλλει στην ψυχική και σωματική 

υγεία των εργαζομένων και στον ομαλό συνδυασμό της ατομικής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η Διοίκηση απάντησε ότι είναι αυτονόητη η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και ήδη έχει 

επικοινωνήσει με τους επικεφαλής των μονάδων για να υπάρξει συγκεκριμένος προγραμματισμός προκειμένου 

να χορηγηθούν τα υπόλοιπα των αδειών που έχουν οι συνάδελφοι.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί τους εργαζόμενους να προγραμματίζουν τις άδειες και να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση 

στον υπεύθυνο της μονάδας που υπηρετούν. Σε περίπτωση απόρριψης να επικοινωνούν με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για 

την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του θέματος των αδειών. Η άδεια θα πρέπει να εξαντλείται στο έτος που 

αναφέρεται όπως επιβάλλεται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται προβλέπεται 

η επιβολή προστίμου στην Τράπεζα. 



2.  Υπερωρίες
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.: Για τον Σύλλογο το ζήτημα των υπερωριών συνδέεται άμεσα με την τήρηση του συμβατικού ωραρίου, 

με τον προσωπικό και οικογενειακό προγραμματισμό, με τον ελεύθερο χρόνο, με την προστασία της αξιοπρεπούς 

εργασίας και της ιδιότητας του πολίτη. 

Θέσαμε σ΄αυτή τη βάση - για τους συναδέλφους που κάνουν υπερωρίες- να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η 

διαδικασία που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. Δηλ. η καταγραφή όλων των υπερωριών στο βιβλίο 

υπερωριών, έτσι ώστε οι υπερωρίες που πραγματοποιούνται να πληρώνονται χωρίς καμία εξαίρεση. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η Διοίκηση απάντησε ότι όλες οι καταγεγραμμένες υπερωρίες θα πληρώνονται. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί όλους τους εργαζόμενους με επιμέλεια και επιμονή να καταγράφουν σε συνεργασία με 
την Ε.Α.Κ. όλες τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης στο βιβλίο των υπερωριών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
πληρωμή τους από την Τράπεζα (Υπεύθυνος με βάση τον νόμο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας 
είναι ο επικεφαλής της κάθε μονάδας ο οποίος έχει και την προσωπική ευθύνη). 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλίο υπερωριών ή δεν καταγράφονται οι υπερωρίες ή δημιουργείται 

οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, καλούμε τις Ε.Α.Κ. ή τους εργαζόμενους να επικοινωνούν με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την 
καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του θέματος. 

3.  Προαγωγές
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.: Ο θεσμός των προαγωγών αποτελεί σημαντική παράμετρο για την υπηρεσιακή και οικονομική 

εξέλιξη όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα. 

Ως Σύλλογος επισημάναμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα οι προαγωγές που εκκρεμούν και 

αφορούν στους βαθμούς Λογιστή Α’, Υποτμηματάρχη, Τμηματάρχη Β’ και στους Ανωτάτους βαθμούς. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο διασφαλίζεται χωρίς καθυστέρηση η ομαλή, αντικειμενική και δίκαιη εξέλιξη όλου του προσωπικού στην 

Εθνική Τράπεζα ως και η εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι οι προαγωγές των Τμηματαρχών Β΄προς Τμηματαρχών Α’ θα γίνουν μέσα 

στον μήνα Νοέμβριο, ενώ για τους βαθμούς Λογιστή Α΄και Υποτμηματάρχη θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν 

χωρίς να δεσμευτεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Για τους ανώτατους βαθμούς αυτή την στιγμή δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση. 

Συνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους μαζί αλλά και τον κάθε ένα χωριστά σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο να υπερασπιστούμε στην πράξη τα εργασιακά μας δικαιώματα δίνοντας το μήνυμα της ενότητας και 
της αποφασιστικότητας σ΄ αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 


