
 

Ζ ΔΑ θαη ε ΟΓΟ ΔΤΠΟΛΗΓΟ απαληνύλ: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΔ 

πλάδειθνη, αο κπνύκε θαηεπζείαλ ζην ζέκα…  

Ο γεληθόο θαλόλαο πνπ ηζρύεη ζε όιεο ηηο Δπξωπαϊθέο Υώξεο (Γηεζλέο Γίθαην) 

αλαθέξεη ζαθώο όηη θακία ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 

κνλνκεξώο, ή κε λόκν !!! Σξνπνπνηείηαη κόλν κε ηελ ππνγξαθή θαη ησλ δύν 

ζπκβαιιόκελωλ κεξώλ (εξγνδόηε-εξγαδνκέλωλ).  

Όζνλ αθνξά δε ζηε δηθή καο πεξίπηωζε, ηεο κνλνκεξνύο θαηαγγειίαο ηωλ 

Δπηρεηξεζηαθώλ ..Δ. από ηελ Δξγνδνζία, ε από 2/11/2011  Δγθύθιηνο 9 ηεο ΓΔΔ, 

αθνύ μεθαζαξίδεη όηη νη θαλνληζηηθνί όξνη ηωλ Δ έρνπλ άκεζε θαη αλαγθαζηηθή 

ηζρύ γηα έλα εμάκελν (ζ.ζ. εδάθην Β’ παξ. 4), ζπλερίδεη: 

 

«Μεηά ηεν παπέλεςζε ηος εξαμήνος, οι όροι εργαζίας ποσ περιέτοσν οι ΣΣΕ 

αποηελούν όποςρ ηερ αηομικήρ επγαζίαρ ηος επγαδόμενος ποσ καλσπηόηαν από ασηές 

(«μεηενέργεια»), με ζςνέπεια οποιαδήποηε μονομεπήρ ηποποποίεζή ηοςρ από ηον 

επγοδόηε επί ηο δςζμενέζηεπο ζςνιζηά μονομεπή βλαπηική μεηαβολή. Σε 

περίπηωζη δε ποσ ο επγοδόηερ πποζλάβει νέο πποζωπικό, μπορεί μεν να μην 

δεζμεύεηαι άμεζα και αναγκαζηικά από ΣΣΕ, δεζμεύεηαι όμωρ από ηεν απσή ηερ 

ίζερ μεηασείπιζερ για ηην απαζτόληζη ηων νέων ασηών εργαζομένων με ίζοςρ όποςρ 

αμοιβήρ, επγαζίαρ και αζθάλιζερ ζε ζτέζη με ηο σπόλοιπο προζωπικό..». 

Με βάζε ινηπόλ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο όηη:  

1. Οη απνδνρέο καο δελ κπνξνύλ λα πεξηθνπνύλ κνλνκεξώο ζε θακία 

πεξίπησζε. Σν πξνεγνύκελν ηεο δηνίθεζεο Πξνβόπνπινπ (κε ην "αξλί "θαη 

ηε "γαινπνύια"), όπνπ ωο γλωζηόλ δηθαηωζήθακε παλεγπξηθά ζηα 

δηθαζηήξηα, καο θωλάδεη από καθξηά. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη ηώξα αλ ην 

επηιέμνπκε.. ΣΟΟ ΑΠΛΑ! Απηά ηζρύνπλ θπζηθά θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο 

πνπ ηππηθά βξίζθνληαη εθηόο Οξγαληζκνύ.  

2. Αιιά θαη γηα ηνπο λενπξνζιακβαλόκελνπο ην θαζεζηώο είλαη ην ίδην κε βάζε 

ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Έρνπλ δειαδή θαη απηνί ηηο ίδηεο απνδνρέο 

κε εκάο αλ θαη εθόζνλ θπζηθά πξνζιακβάλνληαη κε ηελ θιαδηθή θαη όρη κε 

αηνκηθή ζύκβαζε. (Δδώ δελ πξέπεη λα θνβόκαζηε γηα αιιαγή ηνπ εξγαζηαθνύ 

status ηεο ηξάπεδαο θαζώο ν Οξγαληζκόο (άξζξν 2.παξ.4) ζέηεη ξεηά όηη ν 

αξηζκόο ηνπ πξνζωπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ην 2% ηνπ κόληκνπ πξνζωπηθνύ. Αο εθαξκνζηεί.)  

3. Οη όξνη αηνκηθήο εξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ε εγθύθιηνο ηεο ΓΔΔ 

δελ ζεκαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε αηνκηθή ζύκβαζε. Πνιύ ζα ην ήζειαλ 

θάπνηνη αιιά δπζηπρώο (γη απηνύο) δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Απηό πνπ 

ζπκβαίλεη νπζηαζηηθά κε ηνπο "αηνκηθνύο όξνπο εξγαζίαο" είλαη όηη ην 

επηρεηξεζηαθό επίδνκα, ή π.ρ. ην επίδνκα δηθηύνπ κπαίλεη ζε έλα θνπηάθη ζηε 

κηζζνδνζία, κεηαηξέπεηαη δειαδή ζε πξνζσπηθή δηαθνξά, όπωο έρεη γίλεη 

ωο ηώξα κε ηα ιεηηνπξγηθά δηεπζπληώλ, πξνϊζηακέλωλ, ηκεκαηαξρώλ. Απιά 

δειαδή αιιάδνπλ όλνκα νη απνδνρέο απηέο θαη παγηνπνηνύληαη δειαδή δελ 

αλαπξνζαξκόδνληαη, νύηε πξνο ηα πάλω…αιιά νύηε θαη πξνο ηα θάησ. 

Πνιύ δε πεξηζζόηεξν, ΓΔΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΝΣΑΗ. Σειεία θαη παύια.  

 

 

 



πλαδέιθηζζεο θαη πλάδειθνη, 

Όινη εκείο πνπ αγθνκαράκε θαζεκεξηλά ζην γθηζέ θαη ζηα γξαθεία 

βξεζήθακε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα αληηκέηωπνη κε έλα θιίκα θνβίαο θαη 

αλαζθάιεηαο. Σα δήζακε! Υνληξνθνκκέλνη εθβηαζκνί θαη αλύπαξθηα δηιήκκαηα, 

πόηε γηα «ελεκέξωζε» θαη πόηε γηα εθθνβηζκό, άξρηζαλ κεζνδηθά λα επεμεξγάδνληαη 

από ηα «επηηειεία» ηεο Γηνίθεζεο αιιά θαη ηωλ εγεζηώλ ηεο ΓΗΤΔ θαη ηεο ΓΑΚΔ. 

Γειάζηεθαλ! Γηόηη κπνξεί κελ ηα θαθά λέα λα ηαμηδεύνπλ γξήγνξα αιιά θαη ηα 

θαιά…θάπνηα ζηηγκή καζαίλνληαη. Ο ζθνπόο ηνπο, πνπ δελ ήηαλ άιινο από ην λα 

θαηαπηνύκε ηειηθά ακάζεηε κηα «ειεγρόκελε» κείσζε ησλ απνδνρώλ καο, 

ΑΠΔΣΤΥΔ!!!! Η Γηνίθεζε κε ηελ επηζηνιή ηνπ θ. Strub πξνο όιν ην πξνζωπηθό 

…θαηέβαζε ηα ξνιά ζηηο εγεζίεο. Κη έηζη ηώξα, κε ηελ ηειεπηαία αλαθνίλωζε ηνπ 

ΔΔΣ ( Νν 63, 22/12/2011 ), ήξζαλ ζηα ιόγηα καο. Κάιιην αξγά παξά πνηέ… 

 

 …νη εξγαδόκελνη ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα είλαη ζθιεξά θαξύδηα θαη ζα ην 

απνδείμνπλ μαλά. 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ ΣΩΡΑ 

ΑΜΔΖ ΤΓΚΛΖΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

 κε βαζηθό ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

Δμνπζηνδόηεζε θαη δέζκεπζε ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ λα πξνβεί ΑΜΔΑ ζε 

ΟΛΔ ηηο πνιηηηθέο-ζπλδηθαιηζηηθέο θαη λνκηθέο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα 

αλαγθαζηεί ε δηνίθεζε λα ππνγξάςεη 

Νέα επηρεηξεζηαθή Δ ρσξίο κείσζε απνδνρώλ. 

 

ΓΔΝ ΥΑΡΗΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΩΖ ΜΑ Δ ΚΑΝΔΝΑΝ! 

ΔΥΟΤΜΔ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ 

ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΘΑ ΣΑ ΚΑΣΑΦΔΡΟΤΜΔ ΞΑΝΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΑ    ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΓΟ ΔΤΠΟΛΗΓΟ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ   ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  


