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Ακινα, 9.12.2021

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συνάδελφιςςεσ, Συνάδελφοι,
Τθν Τρίτθ 07/12/2021 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τθ Διοίκθςθ για το
Δίκτυο, ςτθν οποία ςυμμετείχαν θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κα Θεοφιλίδθ, θ Γενικι
Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα Χατηθιωάννου, θ Β. Γενικι Διευκφντρια Δικτφου κα Ναηίδου, ο Β.
Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κ. Αρμελινιόσ και θ Διευκφντρια Στρατθγικισ Δικτφου
Καταςτθμάτων κα Δθμθτρίου.
Η Διοίκθςθ παρουςίαςε το επικαιροποιθμζνο πελατοκεντρικό ςφςτθμα για το 2022 ςτο οποίο
περιλαμβάνεται:


θ ανακατανομι του προςωπικοφ ςτισ νζεσ κζςεισ ευκφνθσ,



θ μετατροπι μεγάλου αρικμοφ κζςεων chief tellers ςε κζςεισ προϊςταμζνων και μείωςθ κζςεων
tellers λόγω τθσ μειωμζνθσ ςυναλλακτικισ κίνθςθσ ςτο Δίκτυο,



θ ςυνολικι αφξθςθ των οργανικϊν κζςεων υποδιευκυντϊν και προϊςταμζνων,



θ λειτουργία μικροφ αρικμοφ καταςτθμάτων χωρίσ ταμείο (tellerless).

Ωσ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επαναλάβαμε με απόλυτο τρόπο ότι θ ςτρατθγικι ςυνεχοφσ μείωςθσ του εργαςιακοφ κόςτουσ
και τθσ ςυρρίκνωςθσ του Δικτφου είναι αδιζξοδθ αλλά και βλαπτικι για τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ.
Ξεκακαρίςαμε ότι δε κα δεχκοφμε καμία απϊλεια ειςοδιματοσ για τουσ εργαηόμενουσ που προκφπτει από
τθν κατάργθςθ των κζςεων chief teller και teller και ηθτιςαμε τθν υλικι επιβράβευςθ όλων των
ςυναδζλφων, ςε μία εποχι υψθλϊν κερδϊν για τθν τράπεηα και ζντονων πλθκωριςτικϊν πιζςεων ςτθν
αγορά.
Επιπλζον, ηθτιςαμε τθν παράταςθ τθσ ςυμφωνίασ για τα οδοιπορικά ζξοδα μζχρι να καταλιξουμε ςε μία
κοινά αποδεκτι λφςθ για αυτό το κζμα.
Τζλοσ, απαιτιςαμε να ςταματιςουν εδϊ και τϊρα οι απαράδεκτεσ πιζςεισ από ςτελζχθ τθσ τράπεηασ ςε
ςυναδζλφουσ προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθν εκελουςία. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα υπάρξει άμεςθ
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αντίδραςθ από τθν πλευρά του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να μασ ενθμερϊνουν για να
προχωράμε άμεςα ςτισ κατάλλθλεσ ςυνδικαλιςτικζσ παρεμβάςεισ.

Συνάδελφιςςεσ, Συνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δε κα επιτρζψει οι όποιεσ επιχειρθματικζσ επιλογζσ τθσ τράπεηασ να πλιξουν το ειςόδθμα και
τα εργαςιακά δικαιϊματα των εργαηομζνων. Αντίκετα, τον επόμενο καιρό κα διεκδικιςουμε δυναμικά
αυξιςεισ ςτισ αποδοχζσ μασ και τα κεςμικά μασ δικαιϊματα. Η Διοίκθςθ οφείλει να καταλάβει ότι τα
υψθλά κζρδθ προζρχονται από τθ ςκλθρι δουλειά των εργαηομζνων, οι οποίοι αξίηουν τθν ανάλογθ
ανταμοιβι.
Συνεχίηουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με ςιγουριά και αυτοπεποίκθςθ για τθν επόμενθ θμζρα!

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,

Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Γιώργοσ Μότςιοσ

Θφμιοσ Παπαγιάννησ
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