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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Αθόνα, 9 Μαρτύου 2016

υνϊδελφοι,
Σο ϊββατο 5 Μαρτύου 2016 πραγματοποιόθηκε με μεγϊλη επιτυχύα η Ετόςια Σακτικό
Γενικό υνϋλευςη των μελών του υλλόγου Επιςτημονικού Προςωπικού Εθνικόσ
Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, με τη ςυμμετοχό πολλών ςυναδϋλφων από την Αθόνα και την
Περιφϋρεια. ημειώνεται ότι ο ΕΠΕΣΕ, πϊντα καινοτόμοσ και πρωτοπόροσ ςτην
επικοινωνύα με τουσ ςυναδϋλφουσ, ϋχει ειςαγϊγει από πϋρυςι τη διαδικτυακό μετϊδοςη
των εργαςιών τησ υνϋλευςησ. Πρόεδροσ εξελϋγη ομόφωνα ο Περιφερειακόσ
Διευθυντόσ Δικτύου Δ΄ ςυνϊδ. Χρόςτοσ Πανταζόσ.
Κατ’ αρχόν, ο Πρόεδροσ του υλλόγου ςυνϊδ. Ευϊγγελοσ Δρόλιασ, κϊνοντασ το
Διοικητικό και Οικονομικό Απολογιςμό του ϋτουσ 2015, αναφϋρθηκε λεπτομερώσ ςτα
πεπραγμϋνα του Διοικητικού υμβουλύου, ςτα οικονομικϊ δεδομϋνα, καθώσ και
ςτον προώπολογιςμό για το 2016.
Ακολούθωσ, ο λόγοσ δόθηκε ςτουσ διακεκριμϋνουσ προςκεκλημϋνουσ ομιλητϋσ, που
ανϋπτυξαν ενδιαφϋροντα επιςτημονικϊ, ςυνδικαλιςτικϊ και τραπεζικϊ θϋματα.
υγκεκριμϋνα, τη Γενικό υνϋλευςη τύμηςαν με την παρουςύα τουσ:

Ο Γενικόσ Γραμματϋασ τησ ΟΣΟΕ ςυνϊδ. Αχιλλϋασ Μυλωνόπουλοσ, που
αναφϋρθηκε ςτισ διεκδικόςεισ τησ Ομοςπονδύασ και κυρύωσ ςτην αναγκαιότητα
υπογραφόσ νϋασ υλλογικόσ ύμβαςησ Εργαςύασ.

Ο Γενικόσ Διευθυντόσ του ΣΤΠΕΣ ςυνϊδ. Γεώργιοσ Βούλγαρησ, που ανϋπτυξε
τισ δραςτηριότητεσ του Σαμεύου και ζότηςε από τουσ ςυναδϋλφουσ και από τη Διούκηςη
τησ Σρϊπεζασ την ϋμπρακτη ςτόριξό του.

Ο Επύτιμοσ Πρόεδροσ του ΕΠΕΣΕ κ. Γεώργιοσ Περϋντησ, που απηύθυνε
ςύντομο χαιρετιςμό ςτο ώμα και ευχαρύςτηςε όλουσ για την παρουςύα τουσ, που
ενδυναμώνει τη φωνό του υλλόγου.

Ο τρατηγικόσ ύμβουλοσ κ. Νικόλαοσ Λυγερόσ, ο οπούοσ αναφϋρθηκε
διεξοδικϊ ςτα προβλόματα που ταλανύζουν τη χώρα, και κυρύωσ ςτο οικονομικό και το
προςφυγικό. Ανϋπτυξε επύςησ τισ ιδιαιτερότητεσ που υφύςτανται ςτισ ςχϋςεισ τησ Ελλϊδασ
με τισ όμορεσ χώρεσ και τρόπουσ βελτύωςησ τησ διεθνούσ θϋςησ τησ χώρασ μασ.
Σϋλοσ, το λόγο ϋλαβαν πολλϊ μϋλη του υλλόγου μασ, που τοποθετόθηκαν για όλα τα
ςοβαρϊ ζητόματα που απαςχολούν όλουσ ςτη δύςκολη οικονομικό ςυγκυρύα που
διανύουμε. Ιδιαύτερη αναφορϊ ϋγινε, από τουσ ςυναδϋλφουσ που εργϊζονται ςτο Δύκτυο,
ςε προβλόματα που ανακύπτουν λόγω τησ πολυγλωςςύασ των οδηγιών που
δύδονται από τη Διούκηςη, ςτον περιοριςμό των ςεμιναρύων, καθώσ και ςτην
πολυπλοκότητα των επιλεγομϋνων προγραμμϊτων.
Μεταξύ ϊλλων, ςτη Γενικό υνϋλευςη ϋγινε ςυζότηςη για:
την προςταςύα και την ενδυνϊμωςη του θεςμού των ελεύθερων ςυλλογικών
διαπραγματεύςεων για την εξαςφϊλιςη αξιοπρεπούσ επιπϋδου διαβύωςησ
και αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ

την υπογραφό ικανοποιητικόσ Κλαδικόσ και Επιχειρηςιακόσ ύμβαςησ που
ϋληξαν την 31.12.2015
την κατϊργηςη του «κουτιού» που επιβλόθηκε ςτη μιςθοδοςύα μασ με την
Επιχειρηςιακό του 2012 και την επαναφορϊ τησ ωρύμανςησ
την ενιαύα ϋκφραςη των εργαζομϋνων ςτην ΕΣΕ με την ϊμεςη ϋνταξη ςτον
κανονιςμό εργαςύασ των ςυναδϋλφων που προϋρχονται από τισ θυγατρικϋσ
τησ Σρϊπεζασ, των ειδικών ςυνεργατών – ςυμβούλων και των
ενοικιαζόμενων με δεκαετό τουλϊχιςτον υπηρεςύα ςτην Σρϊπεζα
τη θωρϊκιςη των θεςμών που προϊγουν την αξιοκρατύα και τη διαφϊνεια ςε όλα
τα επύπεδα
τον επαναςχεδιαςμό του ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ–προαγωγών–τοποθετόςεων
την ϋγκαιρη διενϋργεια των προαγωγών και των αναβαθμύςεων, για την
απρόςκοπτη υπηρεςιακό και οικονομικό, εξϋλιξη των εργαζομϋνων
τη διαρκό ενύςχυςη του Δικτύου για την εύρυθμη λειτουργύα του
την αναδιϊρθρωςη των Διευθύνςεων τησ Διούκηςησ, ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ
ςημερινϋσ ανϊγκεσ τησ Σρϊπεζασ
την κϊλυψη των αναγκών ςε ανθρώπινο δυναμικό με διαγωνιςμούσ μόνο μϋςω
ΑΕΠ
την εφαρμογό των ςυλλογικών ςυμβϊςεων και τησ εργατικόσ νομοθεςύασ ςχετικϊ
με το ωρϊριο, την απαςχόληςη, τισ υπερωρύεσ, τισ ϊδειεσ, τη βαθμολογικό και
υπηρεςιακό εξϋλιξη
τη διαςφϊλιςη των θϋςεων και των όρων εργαςύασ, καθώσ επύςησ και των
αςφαλιςτικών δικαιωμϊτων ςτισ περιπτώςεισ ςυγχωνεύςεων ό εξαγορών
τη θϋςπιςη νϋων ευϋλικτων προώόντων για ρυθμύςεισ – επαναρυθμύςεισ ενόμερων
και ληξιπρόθεςμων δανεύων των ςυναδϋλφων
τη μεύωςη των επιτοκύων των ςτεγαςτικών δανεύων εργαζομϋνων και
ςυνταξιούχων ςτο 1% και των καρτών ςτο 3%
την επϋκταςη του χορηγητικού επιδόματοσ και ςτα Corporate Καταςτόματα
τη θϋςπιςη επιδόματοσ ανϊληψησ κινδύνων για τα τελϋχη των Καταςτημϊτων
τη χορόγηςη των εξειδικευμϋνων επιδομϊτων ςε όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ ςτισ
Διευθύνςεισ που προβλϋπεται από τουσ Εγκριτικούσ Κανονιςμούσ τουσ
την ενύςχυςη των κανόνων υγιεινόσ και αςφϊλειασ για την εύρυθμη λειτουργύα
των υπηρεςιών και την αποτροπό των ληςτειών
την αξιοπούηςη του Επιςτημονικού και τελεχιακού Δυναμικού με διαφϊνεια
και αξιοκρατύα
τον υπολογιςμό του πτυχύου ςτα δελτύα αξιολόγηςησ και ςτισ προκηρύξεισ θϋςεων
Διευθυντών και Τποδιευθυντών Δικτύου
την προκόρυξη των θϋςεων Διευθυντών και Τποδιευθυντών Διούκηςησ
την ιςότιμη εξϋλιξη των εργαζομϋνων ςτο Δύκτυο με τουσ εργαζόμενουσ ςτη
Διούκηςη, για λόγουσ ύςησ μεταχεύριςησ.
ύςη αμοιβό για την ύδια παρεχόμενη εργαςύα
τη διαρκό εκπαύδευςη με κύνητρα για την εκμϊθηςη ξϋνων γλωςςών, καθώσ και για
μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ πτυχιούχουσ με ευνοώκούσ
όρουσ
τη χορόγηςη ϊδειασ ϊνευ αποδοχών για όςουσ ενδιαφϋρονται για μεταπτυχιακϋσ
ςπουδϋσ
την αξιοπούηςη των νϋων ςυναδϋλφων που διαθϋτουν πτυχύα, δεξιότητεσ και
προςόντα

τη διαρκό ενύςχυςη του ΣΤΠΕΣ και τη διεύρυνςη τησ αςφαλιςτικόσ του βϊςησ για
την υπερϊςπιςη τησ αυτονομύασ του, τη διαςφϊλιςη τησ βιωςιμότητϊσ του και την
παροχό υψηλού επιπϋδου υπηρεςιών υγεύασ ςτα μϋλη του
την αύξηςη τησ εργοδοτικόσ ειςφορϊσ από 2% ςε 4,5% ςτο Σαμεύο Αυταςφϊλειασ
για τη διατόρηςη τησ αναλογιςτικόσ ιςορροπύασ του και τησ ρευςτότητϊσ του,
προκειμϋνου να χορηγεύται κανονικϊ το εφϊπαξ
τη διαςφϊλιςη τησ επικουρικόσ μασ ςύνταξησ
τη βιωςιμότητα των αςφαλιςτικών μασ ταμεύων που εύναι υποχρϋωςη τησ
Σρϊπεζασ
ςυνδικαλιςτικό ελευθερύα και δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, χωρύσ κομματικϋσ
αγκυλώςεισ

Με ςυναδελφικούσ χαιρετιςμούσ

Για το Διοικητικό υμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΕΤΑΓΓΕΛΟ Α. ΔΡΟΛΙΑ
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