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Ανακοίνωςθ Νο 6                                                                                                               Ακινα, 21.03.2022 
 
 

  υνάντθςθ του Προεδρείου του .Τ.Ε.Σ.Ε.  
με τθ Διοίκθςθ για κζματα του Δικτφου Καταςτθμάτων 

 
 
Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι 

Τθν Πζμπτθ 17/3/2022 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τθ 

Διοίκθςθ για κζματα του Δικτφου. Από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ ςυμμετείχαν θ Γενικι 

Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα Ε. Χατηθιωάννου, θ Β. Γενικι Διευκφντρια κα Α. Ναηίδου, ο 

Β. Γενικόσ Διευκυντισ κ. Γ. Αρμελινιόσ, ο Διευκυντισ Δικτφου Αϋ κ. Δ. Ηαπάντθσ, ο Διευκυντισ 

Δικτφου Βϋ κ. Χ. Πανταηισ και θ Διευκφντρια Στρατθγικισ Δικτφου Καταςτθμάτων κα  Χ. Δθμθτρίου. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρουςίαςε αναλυτικά τισ κζςεισ του και ανζδειξε τα προβλιματα που αντιμετωπίηει 
το Δίκτυο. Παράλλθλα, τοποκετικθκε και για τισ διαπραγματεφςεισ μεταξφ Ο.Τ.Ο.Ε. και Τραπεηϊν 
για τθ νζα Κλαδικι Σφμβαςθ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ.  

Αναλυτικά: 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΤΜΒΑΗ Ο.Σ.Ο.Ε. – ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

Ειςαγωγικά, το Προεδρείο αναφζρκθκε ςτα αποτελζςματα που ανακοίνωςε τθν Τετάρτθ 
16/3/2022 θ Τράπεηα για το ζτοσ 2021. Θ Ε.Τ.Ε. εμφάνιςε κζρδθ ςχεδόν € 900 εκ. ενϊ τα 
αποτελζςματα ςυνολικά του Κλάδου για το 2021 προςεγγίηουν ιδιαίτερα υψθλά επίπεδα. 

Με βάςθ τα παραπάνω, τονίςαμε ότι θ πρόταςθ των Τραπεηϊν ςτθν ςυνάντθςθ με τθν Ο.Τ.Ο.Ε. 
που πραγματοποιικθκε τθν ίδια θμζρα (16/3/2022) είναι εκτόσ πραγματικότθτασ. Οι Διοικιςεισ 
των Τραπεηϊν οφείλουν ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ (Τρίτθ 22/3) να ζρκουν με νζα πρόταςθ θ οποία 
κα αναγνωρίηει τθν προςφορά των τραπεηοχπαλλιλων και κα ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τουσ. 

Αναμζνουμε από τθν Διοίκθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, με το ειδικό βάροσ που διακζτει και τον 

κρίςιμο ρόλο που παίηει διαχρονικά ςτισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ του Κλάδου, να ςυμβάλει 

με κετικό τρόπο ςτισ διαπραγματεφςεισ για τθν Κλαδικι Σφμβαςθ ϊςτε να καταλιξουν ςε 

ςυμφωνία. Συμφωνία που κα ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των εργαηόμενων και κα 

αναγνωρίηει τθν πολυετι προςφορά τουσ ςτθν ςτακεροποίθςθ και ςτθν ανάπτυξθ του τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ. 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ζκανε ςαφζσ ότι διακζτει όλεσ του τισ δυνάμεισ για τθν επιτυχι κατάλθξθ των 
διαπραγματεφςεων και κα πρωτοςτατιςει ςε οποιαδιποτε δράςθ και κινθτοποίθςθ 
αποφαςίςει θ Ομοςπονδία, εφόςον χρειαςτεί. 

 

 

http://www.syete.gr/
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΤ ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ 

Το νζο Πελατοκεντρικό μοντζλο που πρόκειται να εφαρμοςκεί τον ερχόμενο Απρίλιο παρουςιάηει 
ςοβαρζσ αδυναμίεσ. Βαςίηεται ςε μία ςειρά δεδομζνων και παραδοχϊν που απζχουν πολφ από 
τθν πραγματικότθτα με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται δυςκολίεσ ςτθν εφαρμογι του. 
Θεωροφμε ότι τα μοντζλα που χρθςιμοποιοφνται δεν είναι κζςφατα και δεν μπορεί να ζχουν τον 
κυρίαρχο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ δομισ κάκε Καταςτιματοσ. Οι τελικζσ αποφάςεισ 
πρζπει να λαμβάνονται από τα αρμόδια ςτελζχθ, που ζχουν και τθν ευκφνθ, ςε ςυνεργαςία με τα 
Καταςτιματα.  

Θ Διοίκθςθ ενθμζρωςε ότι ςτο νζο Πελατοκεντρικό προβλζπεται ανακατανομι του υφιςτάμενου 
προςωπικοφ ςτισ Μονάδεσ, με βάςθ τισ νζεσ ςυνκικεσ και αποδζχτθκε ότι δεν τίκεται κζμα 
«πλεονάηοντοσ» προςωπικοφ ςτα Καταςτιματα, ανεξαρτιτωσ των προβλζψεων του Μοντζλου.  

Απαιτιςαμε να μθ χακοφν κζςεισ ευκφνθσ και να μθν υπάρξουν βλαπτικζσ οικονομικζσ μεταβολζσ. 
Ηθτιςαμε για κζςεισ ευκφνθσ που δεν προβλζπονται από τθν εφαρμογι του νζου μοντζλου, να 
παραμείνουν ωσ προςωποπαγείσ. Μετά από τθν πίεςθ που άςκθςε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., θ Διοίκθςθ 
δεςμεφτθκε να το επανεξετάςει και να μασ απαντιςει άμεςα.  

Στθ ςυνάντθςθ επιβεβαιϊκθκε εκ νζου και θ κζςθ τθσ Τράπεηασ ότι οι ςυνάδελφοι που 
απαςχολοφνται ςτα Hubs που κλείνουν κα μετακινθκοφν ςτα ενιμερα δάνεια, όπωσ εξάλλου είχε 
ηθτιςει και ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Τζλοσ, τονίςαμε ότι οι όποιεσ μετακινιςεισ από το Δίκτυο ςε κεντροποιθμζνεσ μονάδεσ Διοίκθςθσ 
κα πρζπει να γίνονται ςε εκελοντικι βάςθ με ςωςτό προγραμματιςμό και όχι αιφνιδιαςτικά, 
δθμιουργϊντασ ςοβαρά προβλιματα ςτθ λειτουργία των Καταςτθμάτων. 

 

ΚΕΝΣΡΟΠΟΙΗΗ 

Μζχρι ςτιγμισ, θ επιδιωκόμενθ αποςυμφόρθςθ των Καταςτθμάτων από εργαςίεσ που 
κεντροποιοφνται δεν ζχει τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα. Αντίκετα, θ βιαςτικι υλοποίθςθ τθσ 
κεντροποίθςθσ χωρίσ ςτελζχωςθ με επαρκι αρικμό εργαηόμενων, ζχει πολλαπλαςιάςει τουσ 
χρόνουσ εκτζλεςθσ πολλϊν εργαςιϊν και ζχει επιβαρφνει υπζρμετρα τουσ εργαηόμενουσ ςτα 
Καταςτιματα, οδθγεί ςε υπερβολικι πίεςθ και ςυχνι παραβίαςθ του ωραρίου εργαςίασ ενϊ 
δθμιουργεί και δυςαρζςκεια ςτθν πελατεία. Τονίςαμε ιδιαίτερα ότι ςτο ςχεδιαςμό είναι 
απαραίτθτο να μετζχουν με τισ γνϊςεισ τουσ και τθν πείρα τουσ και εργαηόμενοι του Δικτφου 
κακϊσ αυτοί είναι και οι τελικοί αποδζκτεσ. 

Θ Διοίκθςθ αναγνϊριςε ότι το project «ζχει δρόμο» και περικϊρια βελτίωςθσ ενϊ τα επόμενα 
ςτάδια κεντροποίθςθσ κα υλοποιθκοφν λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ μζχρι ςιμερα εμπειρία. Θ 
Διοίκθςθ μασ ενθμζρωςε ότι πλζον ςτισ ςυναντιςεισ ανατροφοδότθςθσ καλοφνται και 
ςυμμετζχουν  ςυνάδελφοι από τα Καταςτιματα. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 

Θ Διοίκθςθ διλωςε ότι δεν είναι ακόμα ζτοιμθ να παρουςιάςει τα ςτοιχεία για τθ νζα 
κατθγοριοποίθςθ των Καταςτθμάτων. υμφωνικθκε ότι κα υπάρξει διαβοφλευςθ με τον 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για τθν κατθγοριοποίθςθ ςε νζα ςυνάντθςθ που κα πραγματοποιθκεί ειδικά για το 
ςυγκεκριμζνο κζμα. 
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ΤΡΡΙΚΝΩΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 

Επαναλάβαμε τθν πάγια κζςθ μασ ενάντια ςτθ ςυρρίκνωςθ του Δικτφου Καταςτθμάτων. Θ 
Διοίκθςθ, αντίκετα με τισ φιμεσ και τα ςχετικά δθμοςιεφματα, διλωςε ότι δεν υπάρχει αυτι τθ 
ςτιγμι κανζνα ςχζδιο ι εντολι για μαηικι ςυγχϊνευςθ Καταςτθμάτων, όπωσ ςτο παρελκόν. Τυχόν 
ςυγχωνεφςεισ που μπορεί να υλοποιθκοφν ςτο άμεςο μζλλον κα αφοροφν ςε μεμονωμζνεσ 
περιπτϊςεισ. 

 

TELLERLESS ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και με τθν προγραμματιςμζνθ άμεςθ ζνταξθ ςε αυτό 5 μονάδων, κα 
αφορά ςυνολικά 8 Καταςτιματα ενϊ προβλζπεται και θ τακτικι επαναξιολόγθςι του. Διευρυμζνο 
ωράριο κα διατθριςουν μόνο οι Μονάδεσ που προζρχονται από ibank stores. Τα υπόλοιπα 
πιλοτικά Καταςτιματα κα διατθριςουν το ςυμβατικό τουσ ωράριο και τθν τυπικι δομι των 
Καταςτθμάτων τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. 

 

ΣΟΧΟΘΕΙΑ 

Τονίςαμε ότι θ ςτοχοκεςία των Καταςτθμάτων κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικι, όπωσ άλλωςτε 
προβλζπεται και ςτον Κανονιςμό Αξιολόγθςθσ, ενϊ τα Καταςτιματα κα πρζπει να ςυμμετζχουν 
ενεργά ςτθ διαμόρφωςι τθσ. Δυςτυχϊσ, ζχουμε διαπιςτϊςει ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ από 
τρίμθνο ςε τρίμθνο υπάρχει μζχρι και υπερδιπλαςιαςμόσ ςτόχων, που κατά τθν άποψι μασ δεν 
ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα. Θ αφόρθτθ πίεςθ που υφίςταται το Δίκτυο δεν μπορεί να 
γίνει ανεκτι από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Κανείσ δεν πρζπει να λθςμονεί τθν 10ετι οικονομικι κρίςθ κακϊσ 
και τισ αιτίεσ που οδιγθςαν το τραπεηικό ςφςτθμα ςε κρίςθ. Θ άκριτθ πίεςθ για επίτευξθ ςτόχων 
ιταν μία από τισ βαςικζσ αιτίεσ. 

Θ Διοίκθςθ αντζτεινε ότι ζχουν τεκεί μεγαλφτεροι ςτόχοι ςε κατθγορίεσ όπου θ Τράπεηα υςτερεί 
ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό και υποςτιριξε ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δίνονται τα 
κατάλλθλα εργαλεία και κατευκφνςεισ.  

Η κζςθ τθσ Σράπεηασ απζναντι ςτον ανταγωνιςμό δεν πρζπει και δεν μπορεί να είναι αφορμι 
για περαιτζρω επιβάρυνςθ των εργαηόμενων. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Τονίςαμε τθν ιδιαίτερθ βαρφτθτα που δίνουμε ωσ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτθν επαρκι εκπαίδευςθ του 
Προςωπικοφ και ςτθν ανάγκθ αυτι να είναι απρόςκοπτθ κακϊσ είναι ςυχνό φαινόμενο θ 
παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων να πραγματοποιείται με παράλλθλθ εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ, 
ςυμμετοχι ςε τθλεδιαςκζψεισ ι άςκθςθ κακθκόντων. 

Θ Διοίκθςθ ςυμφϊνθςε απόλυτα με τθ κζςθ μασ και διαβεβαίωςε ότι ζχουν δοκεί ςαφείσ οδθγίεσ 
ϊςτε θ παρακολοφκθςθ των ςεμιναρίων να γίνεται είτε από το ςπίτι είτε ςε πλιρωσ απομονωμζνο 
χϊρο τθσ μονάδασ, χωρίσ παράλλθλθ άςκθςθ άλλων κακθκόντων.  

Πλζον, αναμζνουμε οι οδθγίεσ αυτζσ να τθροφνται και ςτθν πράξθ. 
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Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι 

Ζχουμε τονίςει με κάκε ευκαιρία ότι το Δίκτυο τθσ Τράπεηασ αποτελεί προτεραιότθτα για το 
.Τ.Ε.Σ.Ε. Θ Διοίκθςθ ζχει αναγνωρίςει και επαινζςει επανειλθμμζνα τουσ εργαηόμενουσ ςτα 
Καταςτιματα για τθν αφοςίωςθ και τον επαγγελματιςμό τουσ.  

Αυτι θ αναγνϊριςθ δεν πρζπει να μζνει μόνο ςτα λόγια. 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. με ςυςτθματικζσ παρεμβάςεισ ςτθν κακθμερινι λειτουργία του Δικτφου, κα 
προαςπίηει τα εργαςιακά δικαιϊματα όλων των ςυναδζλφων που ζχουν υπερβάλει εαυτό, ϊςτε  
να μπορεί ςιμερα θ Σράπεηα να ανακοινϊνει αποτελζςματα με υψθλι κερδοφορία.   

 

 

 

    
  Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
 

Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 
 

Ο Πρόεδροσ                           Ο Γεν. Γραμματζασ 
 
 

                                     Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ                   Παπαγιάννθσ Θφμιοσ  


