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ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΤ ΣΟΤ .Τ.Ε.Σ.Ε.  

ΜΕ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΣΗ Ε.Σ.Ε. 

 
Συναδζλφισσες, συνάδελφοι, 

Στο πλαίςιο του κφκλου κεςμικϊν ςυναντιςεων με τθ Διοίκθςθ για τθν επίλυςθ των κεμάτων που 
απαςχολοφν τουσ εργαηόμενουσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα, πραγματοποιικθκε χτεσ 14.02.2022 ςυνάντθςθ του 
Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τθ Γενικι Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ                                         
κα Ε. Χατηθιωάννου και το Βοθκό Γενικό Διευκυντι κ. Γ. Αρμελινιό.  

Στθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ παρουςιάςαμε και αναλφςαμε διεξοδικά τισ κζςεισ μασ για μια ςειρά από 
ηθτιματα με γνϊμονα, όπωσ πάντα, τθν αναηιτθςθ λφςεων ςτα προβλιματα που απαςχολοφν τουσ 
εργαηόμενουσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα:  

T.A.U. / HUBS 

Η Διοίκθςθ καταρχιν διαβεβαίωςε εκ νζου ότι δεν υπάρχει καμία ςυμφωνία ι δζςμευςθ για υποχρεωτικι 
μεταφορά προςωπικοφ ςτθ DoValue και θ πρόταςθ αφοροφςε ςε εκελοντικι μετακίνθςθ με παροχι 
κινιτρων από τθν Τράπεηα. 

 T.A.U.: Με δεδομζνεσ τισ μεγάλεσ και πραγματικζσ ανάγκεσ που υπάρχουν ςε πολλοφσ χϊρουσ τθσ 

Τράπεηασ, το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ηιτθςε τθν εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου από το HR για τθν αξιοποίθςθ 

των ςυναδζλφων από τουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ ςε κζςεισ αντίςτοιχεσ με τα προςόντα τουσ. Η 

Διοίκθςθ αποδζχτθκε τθν επιχειρθματολογία μασ και διλωςε ότι το HR, ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων 

του, κα προβεί ςτισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ για τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των ςυναδζλφων.  

 Hubs: Η κζςθ μασ ότι οι ςυνάδελφοι από τα Hubs πρζπει να αξιοποιθκοφν ςτο Δίκτυο ζγινε αποδεκτι από 

τθ Διοίκθςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Σφλλογοσ κα παρακολουκεί το κζμα από κοντά και κα παρεμβαίνει όπου και εφόςον 
απαιτθκεί. 
 
ΠΡΟΑΓΩΓΕ ΑΝΩΣΑΣΩΝ - ΚΛΑΔΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ - ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ  

Ζθτιςαμε και λάβαμε τθ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ για τθν άμεςθ πραγματοποίθςθ του Συμβουλίου 
Προαγωγϊν Ανωτάτων που εκκρεμοφν, τθν επίςπευςθ των αντίςτοιχων διαδικαςιϊν για τισ Προαγωγζσ ςτον 
Κλάδο Τεχνικοφ Προςωπικοφ και τθν τακτοποίθςθ των τελευταίων εκκρεμοτιτων ςχετικά με τισ μετατάξεισ 
ςτον Κλάδο Κφριου Προςωπικοφ. Η Διοίκθςθ δεςμεφτθκε ότι οι διαδικαςίεσ κα ολοκλθρωκοφν εντόσ του 
Μαρτίου. 

 

http://www.syete.gr/
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Εκ μζρουσ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τζκθκε το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο να κακυςτερεί επί μινεσ και με ευκφνθ 
τθσ Τράπεηασ θ ζκδοςθ των Π.Δ. ςφμφωνα με τισ ειςθγιςεισ των Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων Αναβακμίςεων 
Εξειδικευμζνου Προςωπικοφ. Η Διοίκθςθ ιςχυρίςτθκε ότι δεν ζχουν ςταλεί ακόμα τα ειςθγθτικά από όλεσ τισ 
Διευκφνςεισ προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ επεξεργαςία τουσ και ςτθ ςυνζχεια να εκδοκοφν οι ςχετικζσ 
Π.Δ. Η απάντθςθ αυτι δεν κεωρείται επαρκισ και δεν μασ ικανοποιεί. Ζθτιςαμε τθν άμεςθ ζκδοςθ των Π.Δ. 
για όςεσ ειςθγιςεισ βρίςκονται ιδθ ςτο Προςωπικό. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα ςυνεχίςει να πιζηει 
ϊςτε να τακτοποιθκεί θ ςχετικι εκκρεμότθτα και να μθν κακυςτερεί θ εξζλιξθ των ςυναδζλφων. 

ΔΙΚΣΤΟ  

Όπωσ εξθγιςαμε και ςτθν τελευταία μασ ανακοίνωςθ, θ ςτιριξθ του Δικτφου είναι ψθλά ςτισ 
προτεραιότθτζσ μασ. Σε αυτό το πλαίςιο, κζςαμε ςτθ χκεςινι ςυνάντθςθ το κζμα τθσ πραγματοποίθςθσ 
ςτοχευμζνων προςλιψεων προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν αποτελεςματικά τα κενά που ζχουν 
δθμιουργθκεί με τισ αποχωριςεισ εκατοντάδων ςυναδζλφων και ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν υπζρμετρθ 
επιβάρυνςθ των Καταςτθμάτων. Για όλα τα κζματα που αφοροφν ςτο Δίκτυο, ςυμφωνικθκε να 
πραγματοποιθκεί άμεςα ςυνάντθςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τα αρμόδια Στελζχθ τθσ Διοίκθςθσ.  

Σ.Τ.Π.Ε.Σ.   

Η Διοίκθςθ αναγνωρίηει τθ ςθμαςία του Ταμείου Υγείασ και παραμζνει προςθλωμζνθ ςτθν υλοποίθςθ των 
δεςμεφςεων που ζχει αναλάβει για τθ ςτιριξι του.  

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   

Σε ςυνζχεια προθγοφμενων παρεμβάςεων, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κατζκεςε τισ προτάςεισ του για τθν τροποποίθςθ 
οριςμζνων ςθμείων του νζου Κανονιςμοφ Οδοιπορικϊν (όριο χιλιομζτρων, χιλιομετρικι αποηθμίωςθ) 
λαμβάνοντασ υπόψθ, μεταξφ άλλων, και τθ ραγδαία αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων το τελευταίο ζτοσ. Η 
Διοίκθςθ δεςμεφτθκε ότι κα εξετάςει τισ προτάςεισ μασ και κα επανζλκει άμεςα.  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΣΗΛΕΡΓΑΙΑ 

Το κζμα τθσ τθλεργαςίασ και των όρων υπό τουσ οποίουσ κα πραγματοποιείται αποτελεί αντικείμενο τθσ 
νζασ Κλαδικισ Σφμβαςθσ που διαπραγματεφεται αυτι τθν περίοδο θ Ο.Τ.Ο.Ε. με τισ διοικιςεισ των 
Τραπεηϊν. Ωςτόςο είναι ιδθ ςε ιςχφ υπουργικι απόφαςθ που υποχρεϊνει τουσ εργοδότεσ να καταβάλουν 
τθν ελάχιςτθ προβλεπόμενθ αποηθμίωςθ ςε όςουσ εργάηονται εξ αποςτάςεωσ. Η Διοίκθςθ δεςμεφτθκε για 
τθν καταβολι των αντίςτοιχων ποςϊν ςτουσ τθλεργαηόμενουσ.  

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

Μετά τθν πρόςφατθ μεταφορά μζρουσ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ των δανείων προςωπικοφ ςτθ Διεφκυνςθ 
Προϊόντων Μ.Μ.Ε. και Δανείων Λιανικισ (912) ηθτιςαμε και λάβαμε από τθ Διοίκθςθ τθ διαβεβαίωςθ ότι δεν 
υπάρχει απολφτωσ καμία διαφοροποίθςθ ςτθν εγκριτικι  διαδικαςία. Τα δάνεια προςωπικοφ κα ςυνεχίςουν 
να δίνονται με τουσ όρουσ που προβλζπονται από τισ Συλλογικζσ μασ Συμβάςεισ. 

ΕΝΣΑΞΕΙ 

Στθ ςυνάντθςθ διατυπϊςαμε τθν εκπεφραςμζνθ κζςθ μασ ενάντια ςτθν φπαρξθ διαφορετικϊν κατθγοριϊν 
προςωπικοφ και επαναφζραμε το κζμα τθσ ζνταξθσ ςτον Κανονιςμό Εργαςίασ των εργαηόμενων που 
προζρχονται από τισ τ. Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ, των προερχόμενων από τα προγράμματα Ι.Κ.Υ., των τζκνων 
κανόντων ςυναδζλφων κλπ. Η Διοίκθςθ διατφπωςε τθν άποψθ ότι θ ςχετικι ςυηιτθςθ πρζπει να αφορά ςε 
όλεσ τισ κατθγορίεσ των ειδικϊν ςυνεργατϊν.  

Η ομογενοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςτθν Εκνικι Τράπεηα είναι πάγια κζςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ωςτόςο 
πρζπει όλοι να αναγνωρίςουν ότι πρόκειται για ζνα κζμα που απαιτεί χρόνο και με πολλζσ παραμζτρουσ που 
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πρζπει να εξεταςτοφν ςε βάκοσ. Σε κάκε περίπτωςθ κεωροφμε ότι μποροφν και πρζπει να προχωριςουν οι 
εντάξεισ των ωσ άνω ςυναδζλφων.   

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ 

Οι διατάξεισ του τελευταίου εργαςιακοφ νόμου, δθμιουργοφν ςοβαρό πρόβλθμα ςτθν προβλεπόμενθ μζςω 
Συλλογικϊν Συμβάςεων ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων του Συλλόγου με αποτζλεςμα αυτζσ να κακυςτεροφν. 
Αυτι τθ ςτιγμι βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςυηθτιςεισ τθσ Ο.Τ.Ο.Ε. με τισ Τράπεηεσ για τθν εξεφρεςθ λφςθσ με 
βάςθ όςα προβλζπονται ςτισ Συλλογικζσ μασ Συμβάςεισ και ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ τόςο ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. όςο 
και θ Διοίκθςθ κα ςτθρίξουν τισ προςπάκειεσ για οριςτικι επίλυςθ του κζματοσ.    

Συναδζλφισσες, συνάδελφοι, 

Στισ ςυναντιςεισ με τθ Διοίκθςθ ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προςζρχεται με τισ προτάςεισ του και τα επιχειρήματά του 
προκειμζνου να βρίςκονται λφςεισ ςτα κζματα που αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ. Στο πλαίςιο αυτό ηθτιςαμε 
για το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα ενθμζρωςθ και για τθν εξζλιξθ του προγράμματοσ Μεταςχθματιςμοφ.   

Παράλλθλα όμωσ με τισ ςυναντιςεισ, ωσ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είμαςτε ςε διαρκή εγρήγορςη για να διαςφαλίςουμε τθν 
υλοποίθςθ των δεςμεφςεων τθσ Διοίκθςθσ και να παρεμβαίνουμε αποτελεςματικά όπου χρειάηεται για τθν 
αντιμετϊπιςθ των όποιων προβλθμάτων. Γι’ αυτό καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να ενθμερϊνουν τουσ 
εκπροςϊπουσ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για όλα τα κζματα, προκειμζνου να γίνονται οι απαραίτητεσ παρεμβάςεισ όπωσ 
και όποτε χρειάηεται.  
 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ («ΚΟΤΣΑΚΙ») 
 

Η ςθμερινι θμερομθνία είναι ςταθμόσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα. Στθν εκκακάριςθ τθσ 
μιςκοδοςίασ για το μινα Ιανουάριο δεν υπάρχει πλζον θ κράτθςθ που ςχετίηεται με τθν προςωπικι 
διαφορά. Όπωσ προβλζπεται ςτθν τελευταία Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ που υπζγραψε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., το 
«κουτάκι» εξαλείφεται οριςτικά από 1/1/2022. Με αυτό τον τρόπο ολοκλθρϊνεται θ αποκατάςταςθ των 
απωλειϊν που είχαμε από το 2012 και ξεκινάει μια νζα εποχή διεκδίκηςησ για περαιτζρω βελτίωςθ των 
εργαςιακϊν και μιςκολογικϊν μασ δικαιωμάτων. Η αποκατάςταςθ των απωλειϊν οφτε εφκολη οφτε 
αυτονόητη ιταν. Χρειάςτθκε μακρά και επίμονη διαπραγμάτευςη. Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ 
διαπραγμάτευςθσ είναι οδηγόσ για το μζλλον. Αποδεικνφει με τον καλφτερο τρόπο ότι με τον πολυεπίπεδο 
κακθμερινό μασ αγϊνα μποροφμε και πετυχαίνουμε να προαςπίςουμε και να διευρφνουμε τα δικαιϊματα 
όλων των εργαηόμενων ςτθν Εκνικι Τράπεηα.      

 

 

Με ςχζδιο και ςτρατηγική 
Προτείνουμε, παρεμβαίνουμε, διεκδικοφμε, πετυχαίνουμε λφςεισ 

 
 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
Για το Διοικητικό υμβοφλιο 

Ο Πρόεδροσ                           Ο Γεν. Γραμματζασ 
 
 

                                               Ντεκουμζσ Αθανάςιοσ                 Παπαγιάννησ Θφμιοσ  


