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Προς τον  
κ. Αντωνόπουλο Αντώνιο 
Βοηθό Γεν. Διευθυντή 
Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Τράπεζας και του Ομίλου 
 
Κύριε Γενικέ, 

Όπως γνωρίζετε, ήδη από το έτος 1986 και εντεύθεν, ήτοι για διάστημα 

πλέον των 26 συναπτών ετών, καταβάλλεται, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 65/88, 

23/25.2.88 και 23/86  Υπηρεσιακών Εγκυκλίων που εκδώσατε κατόπιν 

σχετικών αποφάσεων της Διοίκησης, μηνιαίο επίδομα ξένης γλώσσας 

σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα αναφέρονται σε αυτές. Η ως άνω 

παροχή καταβάλλεται έκτοτε αδιάλειπτα κάθε μήνα από την Τράπεζα προς 

τους εργαζομένους που πληρούσαν τις αναφερόμενες στις εγκυκλίους τυπικές 

προϋποθέσεις.  

Προσφάτως κυκλοφόρησε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες νεότερη 

Εγκύκλιος, με την οποία τίθενται νέα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις για 

τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος. Με την τελευταία αυτή εγκύκλιο 

επιχειρείτε να περιορίσετε – παράνομα – τον αριθμό των δικαιούχων 

υπαλλήλων και να παύσετε έτσι να καταβάλλετε το εν λόγω επίδομα – που 

αποτελεί μέρος των τακτικών τους μηνιαίων αποδοχών από εκείνους τους 

υπαλλήλους που δεν πληρούν τις νεότερες προϋποθέσεις.  

ΕΠΕΙΔΗ, όπως προαναφέρθηκε, το έτος 1986 δια της έναρξης 

καταβολής σε κάθε δικαιούχο υπάλληλο της εν λόγω μηνιαίας αμοιβής 

αναλάβατε τη σχετική δέσμευση και εντάξατε την εν λόγω παροχή 

μεταξύ των συμβατικών σας υποχρεώσεων προς έκαστο δικαιούχο εκ 

των υπαλλήλων σας. 

ΕΠΕΙΔΗ σε κάθε περίπτωση η ένδικη παροχή έχει αποτελέσει 

περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων και  
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λόγω του ίδιου του γεγονότος της μακρόχρονης, ομοιόμορφης και 

ανεπιφύλακτης καταβολής της, δυνάμει, δηλαδή, αναμφισβήτητα 

διαμορφωθείσας επιχειρησιακής συνήθειας. 

ΕΠΕΙΔΗ η χορήγηση της  παροχής ήταν μία συμπεριφορά στην οποία 

προχωρήσατε μονομερώς και αυτόβουλα, ανταμείβοντας την κατάρτιση του 

προσωπικού σας ως προς την εκάστοτε ξένη γλώσσα.  

ΕΠΕΙΔΗ  ουδέποτε διατυπώσατε οιαδήποτε επιφύλαξη ανάκλησης του 

επιδόματος αλλά ούτε και εξαρτήσατε τη συνέχιση της καταβολής της από 

οποιαδήποτε αίρεση ή προθεσμία. 

ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω με την ακροτελεύτια διάταξη της από 24.8.2012, 

και εφαρμοστέας από την 1.9.2012, επιχειρησιακής ΣΣΕ, προβλέφθηκε ότι 

«τυχόν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, καθώς και  λοιπές  ρυθμίσεις  

που  δεν  θίγονται  με  την  παρούσα  και  ήδη  προβλέπονται  από  νόμους,  

Εθνικές  Γενικές,  Κλαδικές  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  και  

Διαιτητικές  Αποφάσεις,  Κανονισμούς,  Πρακτικά  Συμφωνίας,  Πράξεις  και  

Αποφάσεις  της  Διοίκησης  και  επιχειρησιακή  συνήθεια,  δεν  θίγονται  ούτε  

επηρεάζονται από την υπογραφή της παρούσας», δηλ με την ως άνω διάταξη 

της επιχειρησιακής ΣΣΕ, με την οποία δεσμεύεστε, η υποχρέωση σας στην 

εξακολούθηση της καταβολής των κάθε είδους τακτικά χορηγούμενων 

παροχών γενικεύτηκε, αποδεσμευόμενη από την αιτία των παροχών αυτών. 

ΕΠΕΙΔΗ η εν λόγω τακτική, μηνιαία παροχή, φέρει αναμφίβολα το 

χαρακτήρα της εργοδοτικής αντιπαροχής για την παρεχόμενη από τους 

υπαλλήλους σας εργασία και αποτελεί όρο των ατομικών συμβάσεων 

εργασίας τους και κατά τούτο η μονομερής και αυθαίρετη κατάργησή της 

συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή. 

Για τους λόγους αυτούς ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να επαναφέρετε την 

ανωτέρω παροχή και να εξακολουθήσετε να την καταβάλλετε με τον τρόπο, 

τους όρους και προϋποθέσεις που την καταβάλλατε μέχρι την ημερομηνία της 

διακοπής της.  
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Τελειώνοντας σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας να σας 

αναπτύξουμε και προφορικά τις απόψεις μας. 

 
 Αναμένοντας τις ενέργειές σας, 

 

 
 
 
 
 

Με τιμή 
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 
  
Γιώργος Γιαννακόπουλος Ευθύμιος Κατσίκας 

 
 
 
 
 
 
 


