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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                                                

Ε.Σ.Σ.Ε. 2022 – 2024 

Δεύτερη (2η) Συνάντηση με τη Διοίκηση  

 

Συνάδελφοι, 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 02 Ιουνίου, συνάντηση με ΒΓΔ κ. Γιώργο 

Αρμελινιό, ύστερα από πρόσκλησή του, προκειμένου να μας ενημερώσει από την 

πλευρά της Διοίκησης, για την πρόοδο της διαδικασίας, σχετικά με την υπογραφή 

της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας, 2022 – 2024.  

Στη συζήτηση, η οποία διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα και χαρακτηρίστηκε 

τόσο από το ειλικρινές περιεχόμενό της, όσο και από τις ρεαλιστικές 

προσεγγίσεις των συνομιλητών, θέσαμε για μια ακόμη φορά τα αιτήματα που 

είχαν κοινοποιήσει οι Σύλλογοί μας προς τη Διοίκηση, ως πλαίσιο 

συζήτησης, για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση και ζητήσαμε απαντήσεις 

για την πρόοδό τους. 

Ο κ. Αρμελινιός απάντησε ότι ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας, όπως και 

εξειδικευμένα στελέχη της, μελετούν, αξιολογούν και κοστολογούν τις 

προτάσεις μας, προκειμένου να διαμορφωθεί επακριβώς το οικονομικό και 

λειτουργικό τους κόστος, καθώς και η δυνατότητα ένταξής τους στη νέα 

Επιχειρησιακή συμφωνία.  

Διευκρίνισε, ακόμη, ότι σε πρώτη ανάγνωση πολλά από τα αιτήματά μας 

έχουν αξιολογηθεί θετικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δοθούν σαφείς 

απαντήσεις για το καθένα από αυτά.  

Αναφέρθηκε επίσης και στις διάφορες φήμες που κυκλοφορούν, οι οποίες κάνουν 

λόγο για εσκεμμένη αργοπορία και κωλυσιεργία από την πλευρά της Διοίκησης, 

λέγοντας ότι προκαλούν έκπληξη, αφού όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, αλλά δημιουργούν σύγχυση στους συναδέλφους, καθώς και 

ρήξη στις σχέσεις εμπιστοσύνης των δυο πλευρών.  
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Σε κάθε περίπτωση, είπε, πρόθεση της Διοίκησης είναι να εξασφαλιστεί 

εργασιακή ειρήνη, προκειμένου η Τράπεζα απρόσκοπτα να αντιμετωπίσει 

δυναμικά τις νέες προκλήσεις.  

Από την πλευρά μας τονίσαμε για μια ακόμη φορά,  ότι οι εργαζόμενοι στην 

Εθνική Τράπεζα προσδοκούν και απαιτούν από τη Διοίκηση να επιβραβεύσει 

τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλα τα χρόνια της κρίσης και των 

μνημονίων, ειδικότερα τώρα που οι αυξανόμενες πληθωριστικές τάσεις 

συμπιέζουν ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα όλων.  

Ο εκπρόσωπος της Διοίκησης μας απάντησε, ότι σε λίγες μέρες, αφού τελειώσει 

και ο δεύτερος κύκλος ενημέρωσης των Σωματείων και η Τράπεζα θα έχει 

ολοκληρώσει την επεξεργασία του συνόλου των αιτημάτων μας, θα κληθούμε 

ξανά, προκειμένου να μας γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της. 

Συνάδελφοι,  

Οι Σύλλογοί μας, με σοβαρότητα και ευθύνη, όπως ακριβώς το απαιτούν οι 

συνθήκες και το ορίζουν οι περιστάσεις, θα δώσουν τη μάχη για την 

υπογραφή μιας δίκαιης και ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα εγγυάται το εργασιακό, θεσμικό και 

οικονομικό μας πλαίσιο.  

Με νεότερη ανακοίνωσή μας, τις επόμενες μέρες, θα σας ενημερώσουμε για όλες 

τις σχετικές εξελίξεις και την πρόοδο της διαπραγμάτευσης.  

 

Όλοι Μαζί 

 

Αγωνιζόμαστε – Διεκδικούμε – Απαιτούμε 

 

Ικανοποιητική Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας, 2022 – 2024 

 

 

 

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2022 

 

Για τα Δ.Σ.  

ΣΥΤΑΤΕ - ΣΕΠΕΤΕ 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας               Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

   

Ν. Παπαϊωάννου               Ν. Καρζής                        Ε. Δρόλιας               Ν. Λαβίδας 


