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Συνάδελφοι,

Τ

ο ζήτημα της υπερωριακής απασχόλησης έχει οξυνθεί ιδιαίτερα το τελευταίο
διάστημα και δημιουργεί συνεχείς εντάσεις στους εργασιακούς χώρους.
Η συνεχής μείωση του αριθμού των εργαζομένων, η αύξηση των εργασιών και η όξυνση
του ανταγωνισμού έχει δημιουργήσει ασφυκτικές καταστάσεις στα Καταστήματα και στις
υπηρεσίες των Διευθύνσεων της Τράπεζας με
αποτέλεσμα σημαντικός όγκος της δουλειάς
να διεκπεραιώνεται από τους συναδέλφους με
απασχόληση μετά το πέρας του ωραρίου.
Το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται από
τη Διοίκηση ριζικά, παρά τις επανειλημμένες
παρεμβάσεις του ΣΥΕΤΕ, με την πρόσληψη του
αναγκαίου αριθμού νέων συναδέλφων.
Αντίθετα η συνολική κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί από την πολιτική της Διοίκησης
σ’ όλους τους εργασιακούς χώρους (έλλειψη
προσωπικού, υπερβολικοί στόχοι, ενδιάμεσοι
στόχοι ανά προϊόν, Μ.Ι.S., καθημερινός έλεγχος
των πωλήσεων, τρόπος χορήγησης των ενδιάμεσων bonus κλπ.) ευνοεί συνθήκες στις οποίες οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εργάζονται
και πέραν του ωραρίου τους.
Αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι:
•

 ι αποδοχές πολλών εργαζόμενων να
Ο
μην ανταποκρίνονται στην εργασία που
παρέχουν γιατί η υπερωριακή τους απασχόληση δεν αμείβεται.

•

 α μειώνονται σημαντικά τα έσοδα
Ν
των Ασφαλιστικών μας Ταμείων και
του ΤΥΠΕΤ.

Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι αποφασισμένο να περιφρουρήσει την Εργατική Νομοθεσία
και τις Σ.Σ.Ε.και καλεί:
	Τη Διοίκηση να εξασφαλίσει με συγκεκριμένες ενέργειες την καταγραφή και την πληρωμή όλων των υπερωριών που γίνονται στο Δίκτυο και στις υπηρεσίες της Διοίκησης.
	Τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την τήρηση της Εργατικής νομοθεσίας στους χώρους ευθύνης τους, να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου και τις σχετικές
εγκυκλίους που έχει εκδώσει η Δ/νση Προσωπικού γιατί -σύμφωνα με τον νόμο- αυτοί
προσωπικά είναι υπεύθυνοι και όχι η Διοίκηση ή οι Περιφερειακοί Διευθυντές ή οι Διευθυντές Δικτύου απέναντι στο νόμο.
	Τους συναδέλφους να απασχολούνται υπερωριακά μόνον όταν υπάρχουν εγκεκριμένες εκ των προτέρων ώρες εργασίας.
Τ ις Ε.Α.Κ. να περιφρουρούν το ωράριο συναλλαγής και το ωράριο εργασίας απαιτώντας
να καταγράφονται όλες οι υπερωρίες.
Υπενθυμίζουμε ότι:
u	Όλες οι ώρες που εργάζεται ο συνάδελφος μετά τη λήξη του ωραρίου του πρέπει
απαραίτητα να καταγράφονται στο βιβλίο υπερωριών ή στις σχετικές καταστάσεις με
τις οποίες η Διεύθυνση Προσωπικού έχει εφοδιάσει όλες τις μονάδες, όπως επιβάλλει η εργατική νομοθεσία.
u	Για οποιαδήποτε σχετικό με τις υπερωρίες πρόβλημα προκύψει, θα πρέπει οι συνάδελφοι ή τα μέλη της Ε.Α.Κ. να απευθύνονται αμέσως στο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προκειμένου να
αντιμετωπίζεται έγκαιρα.
u	Όσες φορές ενημερώθηκε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την ύπαρξη απλήρωτων υπερωριών, που
ήταν όμως γραμμένες στο βιβλίο, παρενέβη στη Διοίκηση και πληρώθηκαν όλες.
Συνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε καλεί όλους τους εργαζόμενους και τις Ε.Α.Κ. να περιφρουρήσουν την Εργατική Νομοθεσία στους χώρους τους.
Θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων
δημιουργηθούν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ανέστης Πίσχινας

Μέχρι η Τράπεζα να ανταποκριθεί στο αίτημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για πλήρη διαφάνεια και απλότητα,
σχεδιάσαμε ένα έντυπο με το οποίο ο κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί τις ώρες
που απασχολήθηκε υπερωριακά και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να ελέγχει εάν οι ώρες αυτές
πληρώθηκαν.
Όταν κάποιος εργαζόμενος διαπιστώνει ότι δεν πληρώθηκε όλες τις ώρες που εργάστηκε υπερωριακά, να απευθύνεται στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
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