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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

«Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι αδιαπραγμάτευτος – 

Συμμετέχουμε καθολικά στην απεργία που κήρυξε ο 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στις 14-6-2019 » 
 

Αρ. 35 / 12-06-2019 

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε.  έθεσε ως προϋπόθεση την αλλαγή του κανονισμού 

εργασίας για να διαπραγματευτεί τη νέα Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. και να απαντήσει 

στις διεκδικήσεις των εργαζομένων στο πλαίσιο που τις θέτει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Τ.Ε. κ. Μυλωνάς με την κίνηση του να 

αποχωρήσει από τη διαπραγμάτευση θεωρώντας, «περιττή» κάθε άλλη 

συζήτηση αποκάλυψε τις πραγματικές προθέσεις της Τράπεζας για την Σ.Σ.Ε. 

 

Είναι προφανές ότι κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς επιχειρησιακή σύμβαση 

και  χωρίς κανονισμό εργασίας, καθώς σε 20 ημέρες λήγει η επέκταση ισχύος 

της προηγούμενης Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 2016‐2019 

 

Με πρόσχημα τον μετασχηματισμό της Τράπεζας η Διοίκηση αποσκοπεί στην 

ισοπέδωση και κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας, και του 

Κανονισμού Εργασίας. 

 

Για την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. «λεφτά υπάρχουν» μόνο για τα προγράμματα 

εθελουσίας εξόδου, και για  νέες μεταγραφές στελεχών από την «αγορά».  

Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για το ΤΥΠΕΤ, ούτε για το ΛΕΠΕΤΕ, και φυσικά για 

την Ε.Σ.Σ.Ε. 

https://www.seete.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-18-%CE%B7-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CF%83/
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Σαν Σύλλογος είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα από τις αρχές του έτους για 

τις θέσεις μας σχετικά με την Ε.Σ.Σ.Ε. Για εμάς οι 3 βασικοί άξονες για την 

υπογραφή της παραμένουν οι ακόλουθοι :  

 

 Οριστική απαλοιφή της αρνητικής διαφοράς (κουτάκι). 

 Προστασία των θέσεων εργασίας. 

 Να γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

είναι αδιαπραγμάτευτος. 

 

Το κλίμα που επικρατεί  στον κλάδο, με τις πρόσφατες εξελίξεις στην 

Τράπεζα Πειραιώς, με τις αποσχίσεις, την εκχώρηση των κόκκινων δανείων 

σε funds, και τα συνεχόμενα προγράμματα εθελουσίων εξόδων δημιουργούν 

συνεχώς ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το εργασιακό μέλλον των 

τραπεζοϋπάλληλων.   

 

Καλούμε την ηγεσία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να μην υποκύψει στον εκβιασμό της 

Διοίκησης της Ε.Τ.Ε.  και να υπογράψει μια ικανοποιητική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή 

του Κανονισμού Εργασίας. 

 

Θυμίζουμε ότι τέτοια εποχή πριν 14 χρόνια ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ξεκινούσε ΑΠΕΡΓΙΑ 

διαρκείας ενάντια στον ΛΕΠΕΤΕκτόνο Νόμο 3371/2005. Η απεργία κράτησε 

έναν ολόκληρο μήνα.  

 

Σήμερα 14 χρόνια αργότερα, μια ΑΠΕΡΓΙΑ διαρκείας, πιστεύουμε, ότι είναι το 

μεγαλύτερο  όπλο για την υπεράσπιση των εργασιακών  μας δικαιωμάτων, 

του Κανονισμού Εργασίας, και την υπογραφή μιας ικανοποιητικής Ε.Σ.Σ.Ε 

 

Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να συμμετέχουν 

καθολικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στις 

14-6-2019 και σε όλες τις κινητοποιήσεις και συλλογικές δράσεις. 

 

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι αδιαπραγμάτευτος. 

 

 

https://www.seete.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-6-2019-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%B3/
https://www.seete.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-6-2019-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF-%CE%B3/
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Τίποτα δεν χαρίστηκε, τίποτα δεν μας δόθηκε γιατί μας το 

χρωστούσαν. 

Τα πάντα κατακτήθηκαν με αγώνες. 

 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

               

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        

      

   

                                     

       Ι. ΤΥΡΟΣ                           Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 


