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‘Οπως πληροφορηθήκαμε από τον Διευθυντή Διοικητικού την 

προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Διοικητής περιέκοψε την 
ειδική προκαταβολή για εκπαιδευτικές ανάγκες 
του νέου σχολικού έτους στους υπαλλήλους 
της  που υπηρετούν στην Τράπεζα ή αμείβονται με μηνιαίο μισθό εφόσον σπουδάζουν οι ίδιοι 

ή έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

καθώς και σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού και ομότιμες του εξωτερικού. Η 

προκαταβολή χορηγείται μέχρι και για τρία παιδιά κατ’ανώτατο όριο. Εξαιρούνται της προκαταβολής οι 

υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με σύμβαση διάρκειας μικρότερης του έτους.

       Εφέτος μετά από 31 (τριάντα ένα)  χρόνια που χορηγείται η ανωτέρω προκαταβολή και  

εντελώς αδικαιολόγητα  και χωρίς να ενημερωθεί το προσωπικό , ο κ. Διοικητής απεφάσισε 

να μην την χορηγήσει. Ο κ. Διοικητής προφανώς δεν γνωρίζει ότι η ανωτέρω προκαταβολή 

αποτελεί μέρος του μισθού μας και η αδικαιολόγητη περικοπή της έχει δημιουργήσει 

προβλήματα στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν αυξημένα έξοδα λόγω της έναρξης της νέας 

σχολικής χρονιάς. Πολλοί υπάλληλοι έχουν παιδιά, που εφέτος έχουν πετύχει σε πανεπιστήμια 

της επαρχίας, άλλοι είναι οι ίδιοι φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα που τα πληρώνουν 

οι ίδιοι ή είναι φοιτητές στο ανοιχτό πανεπιστήμιο και πληρώνουν αυξημένα δίδακτρα, αλλά 

και πολλές άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που φοιτούν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, 

φοιτούν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών κλπ. Πολλοί υπάλληλοι αναγκάζονται να περικόψουν 

τη δεύτερη ξένη γλώσσα στα παιδιά τους, άλλοι αναγκάζονται να αλλάξουν σχολείο στα 

παιδιά τους που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, άλλοι αναγκάζονται να μην στείλουν τα παιδιά 

τους για σπουδές κλπ.

Ο ΣΕΠΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΑΣ
ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ



Η σημερινή Διοίκηση αντί να εξεύρει τρόπους να διευκολύνει τους υπαλλήλους εν μέσω κρίσης 
και να χορηγήσει βοηθήματα για τα παιδιά που σπουδάζουν, όπως ήδη άλλες Τράπεζες και ΔΕΚΟ 

χορηγούν, προσπαθεί να εξεύρει τρόπους μείωσης των αποδοχών μας. 

ΝΤΡΟΠΗ 
Προφανώς οι υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες που τα εισηγούνται, βλέπουν 
μόνον τις αποδοχές τους και όχι τις καθαρές μειωμένες αποδοχές των υπαλλήλων, 

που μετά βίας επιβιώνουν.

       

 

Ο Σύλλογός μας ήδη έχει αποστείλει αίτημα 
επανεξέτασης του αιτήματος από τον κ. Διοικητή 
και σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη 
διότι η ανωτέρω ενέργεια του κ. Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος παραβιάζει το άρθρο 
22 του Συντάγματος (για την προστασία της εργασίας και των αποδοχών - δεδομένου 
ότι επί 31 χρόνια χορηγείται η ανωτέρω προκαταβολή). Επίσης  παραβιάζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με παλαιότερες αποφάσεις 
του σε ανάλογες περιπτώσεις προστάτευσε τα οικονομικά συμφέροντα και δικαιώματα εργαζομένων.

Συνάδελφοι, 

’Οπως αντιλαμβάνεστε στη σημερινή εποχή  
ο Σύλλογός μας είναι ο μόνος Σύλλογος  

που υπερασπίζετε τα δικαιώματά σας  
και είναι έτοιμος να συγκρουστεί  

με την εργοδοσία γι’αυτό.
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