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Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012 

 

 

Τα τελευταία δύο χρόνια, η χώρα µας βρίσκεται σε συνθήκες βαθύτατης κρίσης και η 

κοινωνία µας αντιµετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις και σηµαντικές αντιξοότητες.  

 

Σ΄ αυτές τις ακραίες συνθήκες, ο Όµιλός µας, έγκαιρα και συστηµατικά, 

προσαρµόζεται µε υπευθυνότητα, διορατικότητα και θετικό πνεύµα: µε οργανικές 

κινήσεις ενισχύουµε την κεφαλαιακή µας βάση, διαχειριζόµαστε αποτελεσµατικά 

τους κινδύνους και συνεχίζουµε να στηρίζουµε τους πελάτες µας συµβάλλοντας µε 

ενεργό τρόπο στη συνολική προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση. 

Παράλληλα, έχουµε δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον περιορισµό του λειτουργικού µας 

κόστους µε συστηµατικό αλλά και αποτελεσµατικό τρόπο. Ήδη, στον τοµέα αυτό, 

από την αρχή της κρίσης έχουµε επιτύχει µείωση των συνολικών µας δαπανών 

σχεδόν κατά 20%. 

 

Όµως, στην πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουµε, η περαιτέρω µείωση του λειτουργικού 

µας κόστους κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητα του 

Οµίλου µας να διαχειρίζεται τις συνέπειες της συγκυρίας.  Στο πλαίσιο αυτό 

προχωρούµε, µετά από προσεκτική µελέτη, σε αναπροσαρµογές των αποδοχών και 

παροχών του Προσωπικού µας µε βάση ένα δίκαιο και διαφανές σύστηµα το οποίο 

αποτελεί, δεδοµένων των συνθηκών, την ηπιότερη δυνατή λύση για τους 

εργαζοµένους µας. 

 

∆ίκαιο, γιατί λαµβάνονται υπόψη όλες οι κύριες µορφές αποδοχών και οι 

αναπροσαρµογές δεν είναι οριζόντιες αλλά κλιµακούµενες.  Τα χαµηλότερα 

µισθολογικά κλιµάκια προστατεύονται και οι µεγαλύτερες ποσοστιαίες µειώσεις που 

φθάνουν στο 15%, αφορούν στα υψηλότερα κλιµάκια συνολικών αποδοχών.  

 

∆ιαφανές, γιατί ο τρόπος υπολογισµού των µειώσεων είναι ενιαίος και σαφής και 

αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, όλους τους εργαζόµενους που εµπίπτουν στα αντίστοιχα 

κλιµάκια.   

 

Η προστασία της οικογένειας τίθεται ως προτεραιότητα, δεν θίγεται το οικογενειακό 

επίδοµα, και σε καµία περίπτωση, δεν θίγονται τα επίπεδα των αποδοχών που έχουν 

προκύψει από κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας.   

 

 

Μέληµα µας είναι ο δίκαιος και ισορροπηµένος επιµερισµός του κόστους της 

προσπάθειας προσαρµογής που καταβάλλουµε και η διασφάλιση των θέσεων 

εργασίας του Προσωπικού µας. Το σύστηµα που προκρίναµε µας δίνει, στην 

παρούσα φάση, τη δυνατότητα αυτή. 

 



Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας υπέγραψε σήµερα  νέα Επιχειρησιακή 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µε το Σωµατείο Εργαζοµένων Union διάρκειας 2 

ετών.   Η νέα επιχειρησιακή σύµβαση συµφωνήθηκε µέσα από ένα γόνιµο και 

δηµιουργικό διάλογο σε κλίµα αµοιβαίας κατανόησης, µε στόχο να επιλεγεί η 

ηπιότερη λύση.  

 

Οι αναπροσαρµογές θα τεθούν σε ισχύ από 1/7/12.- 

 


