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Ανακοίνωςθ Νο 38 Ακινα, 20.02.2023 

 
υνάντθςθ του Προεδρείου του .Τ.Ε.Σ.Ε. 

 με τθ Διοίκθςθ για κζματα του Δικτφου Καταςτθμάτων 

 
Συναδζλφισσες, Συνάδελφοι, 

Τθν Τρίτθ 14.2.2023 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τθ Διοίκθςθ με 
αντικείμενο τα τρζχοντα κζματα που απαςχολοφν το Δίκτυο. Από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ ςυμμετείχαν θ 
Γενικι Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα Ε. Χατηθιωάννου, θ Β. Γενικι Διευκφντρια Δικτφου                   
κα Α. Ναηίδου, ο Β. Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κ. Γ. Αρμελινιόσ, ο Διευκυντισ Δικτφου Αϋ      
κ. Δ. Ζαπάντθσ, ο Διευκυντισ Δικτφου Βϋ κ. Χ. Πανταηισ και θ Διευκφντρια Στρατθγικισ Δικτφου 
Καταςτθμάτων κα Χ. Δθμθτρίου. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ειςαγωγικά ανζδειξε το ηιτθμα τθσ διαςφάλιςθσ των κζςεων εργαςίασ των ςυναδζλφων τθσ 
Olympus Bank, ενϊ ςτθ ςυνζχεια επεςιμανε τα προβλιματα που αντιμετωπίηει το Δίκτυο και παρουςίαςε με 
ςαφινεια τισ κζςεισ και τισ προτάςεισ του.  

Αναλυτικά: 

 

OLYMPUS BANK 

Πάγια κζςθ του Συλλόγου είναι θ διαςφάλιςθ των κζςεων εργαςίασ των ςυναδζλφων ςτον κλάδο, όπωσ 
ξεκάκαρα αναφζρεται και ςτθν πρόςφατθ ανακοίνωςθ τθσ Ο.Τ.Ο.Ε. ςτισ 9.2.2023. Θεωροφμε επιβεβλθμζνθ 
τθ μεταφορά του προςωπικοφ τθσ Olympus Bank ςτθν Ε.Σ.Ε. με βάςθ το μοντζλο που ζχει εφαρμοςτεί 
αποτελεςματικά ςτο παρελκόν και για άλλεσ Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ. Επιπλζον, ηθτιςαμε τθν καταγραφι 
και πλθρωμι των υπερωριϊν που πραγματοποιοφν οι ςυνάδελφοι ςτα Καταςτιματα υποδοχισ που 
επιβαρφνονται με τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τθσ υπό εκκακάριςθ Τράπεηασ.  

Η Διοίκθςθ από τθν πλευρά τθσ δεςμεφκθκε πωσ παρότι δεν υπάρχει πρόβλεψθ για μεταφορά προςωπικοφ 
ςτθ ςχετικι ςυμφωνία διαςφάλιςθσ κατακζςεων κα εξετάςει τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ πρόταςισ μασ, 
ενϊ επεςιμανε ότι υπάρχει αναφορά για το προςωπικό ςτο ςχετικό δελτίο τφπου. Παράλλθλα, δεςμεφκθκε 
για τθν απόδοςθ των υπερωριϊν ςτουσ ςυναδζλφουσ των Καταςτθμάτων υποδοχισ που εφαρμόςτθκε το 
διευρυμζνο ωράριο για τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τθσ Olympus Bank. 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε., ςε ςυνεργαςία με τθν Ο.Σ.Ο.Ε., παρακολουκεί ςτενά τθν εξζλιξθ των διαδικαςιϊν και κα 
παρεμβαίνει όποτε απαιτείται, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ των ςυναδζλφων μασ. 

 

ΠΡΟΛΗΨΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ 

Μετά τισ τελευταίεσ εκελοφςιεσ και τισ αποχωριςεισ ςυναδζλφων θ ανάγκθ για προςλιψεισ προςωπικοφ 
ςτο Δίκτυο είναι πλζον επιτακτικι. Ζθτιςαμε από τθ Διοίκθςθ να προχωριςει άμεςα ςε διενζργεια 
διαγωνιςμοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν με παράλλθλθ εξζταςθ των αιτθμάτων μετακίνθςθσ. Επίςθσ, 
επιςθμάναμε ότι για άλλθ μια φορά, ακριβϊσ λόγω των ελλείψεων προςωπικοφ, αποκλείεται θ ςυμμετοχι 
των ςυναδζλφων του Δικτφου ςε προκθρφξεισ κάλυψθσ κζςεων ςτθ Διοίκθςθ, κάτι που προφανϊσ ςυνιςτά 
κατάφορθ αδικία. 

http://www.syete.gr/
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Δυςτυχϊσ θ Διοίκθςθ απάντθςε αόριςτα, χωρίσ ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ και χρονοδιάγραμμα, δείχνοντασ 
για άλλθ μια φορά ότι ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα δεν αντιλαμβάνεται τθν δφςκολθ πραγματικότθτα που ζχει 
διαμορφωκεί και βιϊνει το Δίκτυο με δικι τθσ αποκλειςτικά ευκφνθ. 

Σο ηιτθμα των προςλιψεων είναι πλζον ςε πρϊτθ προτεραιότθτα για τον .Τ.Ε.Σ.Ε. και κα ςυνεχίηουμε να 
πιζηουμε προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 

ΚΛΕΙΙΜΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 

Επαναλάβαμε τόςο τθν πάγια και τεκμθριωμζνθ κζςθ μασ ενάντια ςτθ ςυρρίκνωςθ του Δικτφου 
Καταςτθμάτων, όςο και τα προβλιματα που αυτι δθμιουργεί ςτουσ ςυναδζλφουσ, ςτουσ πελάτεσ, αλλά και 
ςτθν εικόνα, ςτθ λειτουργία και ςτθ κζςθ τθσ Τράπεηασ. 

Η Διοίκθςθ, διλωςε ότι δεν υφίςταται, αυτι τθν περίοδο, ςχεδιαςμόσ κλειςίματοσ επιπλζον Καταςτθμάτων.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 

Πολφ πρόςφατα ανατζκθκε θ μελζτθ για τθ νζα κατθγοριοποίθςθ ςε εταιρεία και ωσ εκ τοφτου θ Διοίκθςθ 
δεν ιταν ζτοιμθ να παρουςιάςει τισ κζςεισ τθσ. 

Ο Σφλλογοσ επεςιμανε ςτθ Διοίκθςθ τθ ςυμβατικι τθσ υποχρζωςθ για διαβοφλευςθ ςτο ςυγκεκριμζνο 
κζμα, τονίηοντασ παράλλθλα ότι αυτι ςυνιςτά αδιαπραγμάτευτθ κζςθ από τθν οποία δεν πρόκειται να 
αποκλίνει. 

Είναι προφανζσ ότι όςα ςενάρια διακινοφνται από μεμονωμζνα ςτελζχθ για δικεν ςφνδεςθ τθσ 
κατθγοριοποίθςθσ με τθ ςτοχοκεςία μόνο ωσ ευφάνταςτα μποροφμε να τα αντιλθφκοφμε. Ξεκακαρίηουμε 
ότι κεωροφμε τζτοιεσ απόψεισ αδιανόθτεσ, επικίνδυνεσ για τθ λειτουργία τθσ Τράπεηα, ζτθ φωτόσ μακριά 
από τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα και τισ ανάγκεσ του Δικτφου και αυτονόθτα δεν πρόκειται να ζχουν τθ 
ςυναίνεςθ του Συλλόγου μασ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται. 

Θα πραγματοποιθκεί νζα ςυνάντθςθ ειδικά για τθν κατθγοριοποίθςθ όταν θ Διοίκθςθ κα είναι ζτοιμθ να 
παρουςιάςει τισ κζςεισ τθσ. Αναμζνουμε από τθ Διοίκθςθ να προςζλκει με μία ςοβαρι και 
εμπεριςτατωμζνθ πρόταςθ που κα αναβακμίηει ουςιαςτικά το Δίκτυο και τουσ εργαηόμενουσ ςε αυτό. 

 

TELLERLESS ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 

Λειτουργοφν εννζα Tellerless Καταςτιματα με τον μελλοντικό ςχεδιαςμό να περιλαμβάνει τθ δθμιουργία 
νζων. Σφμφωνα με τθ Διοίκθςθ τα νζα καταςτιματα ζχουν γίνει αποδεκτά τόςο από τθν πελατεία όςο και 
από τουσ εργαηόμενουσ των ςυγκεκριμζνων Καταςτθμάτων κακϊσ ζχουν αποδεςμευτεί από ζναν ςθμαντικό 
όγκο δουλειάσ. Η μετατροπι νζων καταςτθμάτων ςε tellerless κα αφορά ςε Καταςτιματα που βρίςκονται 
κοντά ςε άλλα μεγαλφτερα τα οποία κα ςυνεχίςουν να εξυπθρετοφν ςυναλλαγζσ από ταμείο (μεγάλα αςτικά 
κζντρα). 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επεςιμανε ότι για οποιαδιποτε αλλαγι γίνεται κα πρζπει να υπάρχει και αντίςτοιχθ μζριμνα για 
το προςωπικό, χωρίσ βλαπτικζσ μεταβολζσ, και ειδικά, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, για τουσ tellers. 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΕΩΝ CHIEF TELLERS 

Με ζκπλθξθ διαπιςτϊςαμε ότι μονομερϊσ, χωρίσ καμία ενθμζρωςθ, διακόπθκε θ χοριγθςθ των επιδομάτων 
του C.T. ςτα λίγα πλζον ςτελζχθ που διατθροφν προςωποπαγϊσ τθ κζςθ. Ζθτιςαμε από τθ Διοίκθςθ να 
αποκαταςτακεί ςτθ μιςκοδοςία των ςυναδζλφων άμεςα αυτι θ αδικία, που πλιττει με βάναυςο τρόπο το 
ειςόδθμά τουσ, ωσ αποτζλεςμα επιχειρθματικϊν αποφάςεων για τισ οποίεσ δεν ζχουν απολφτωσ καμία 
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ευκφνθ οι εργαηόμενοι και μάλιςτα με ετιςιο κόςτοσ, για τθν Σράπεηα, ανάξιο λόγου. Θζλουμε να 
πιςτεφουμε ότι πρόκειται για λάκοσ «εκ παραδρομισ» και όχι για μία ςτοχευμζνθ κίνθςθ αναλγθςίασ από 
πλευράσ Διοίκθςθσ. 

Θεωροφμε αυτονόθτο ότι κα τακτοποιθκεί άμεςα το κζμα. 

 

ΩΡΑΡΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 

Η ορκι εφαρμογι τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ είναι αδιαπραγμάτευτθ. Είναι κάτι που υποςτθρίηουμε 
ςκεναρά και παρακολουκοφμε ςυςτθματικά, όπωσ αποδεικνφεται από τισ ανακοινϊςεισ και τισ παρεμβάςεισ 
μασ που ζχουν προθγθκεί.  

Ζθτιςαμε από τθ Διοίκθςθ να λάβει κζςθ ςχετικά με τισ πλθροφορίεσ που αναφζρουν ότι υπάρχουν 
περιςτατικά πίεςθσ προσ τουσ ςυναδζλφουσ για παράτυπθ χριςθ τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ.  

Επίςθσ, κζςαμε το κζμα των υπερωριϊν που ςχετίηονται με τεχνικά ζργα και ηθτιςαμε οι υπερωρίεσ που 
διενεργοφνται ςτα πλαίςια των ανακαινίςεων των καταςτθμάτων να προχπολογίηονται και να 
περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ του ζργου. 

Η Διοίκθςθ διλωςε ότι ο νόμοσ και οι εγκφκλιοι πρζπει να εφαρμόηονται απαρζγκλιτα. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρακολουκεί ςυςτθματικά το κζμα και καλεί όλουσ τουσ εργαηόμενουσ που διαπιςτϊνουν 
παραβίαςθ του ωραρίου, τθσ εφαρμογισ τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ κακϊσ και μθ καταγραφι ι μθ 
πλθρωμι υπερωριϊν, να ενθμερϊνουν άμεςα τον φλλογο. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ 

Τα τελευταία χρόνια οι προκθρφξεισ Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν ςτο Δίκτυο προχωροφν με 
ςυςτθματικό τρόπο. Λόγω όμωσ τθσ τελευταίασ εκελοφςιασ ηθτιςαμε να προχωριςουν το ταχφτερο δυνατό 
οι διαδικαςίεσ για νζεσ προκθρφξεισ, προκειμζνου να καλυφκοφν τα κενά που δθμιουργικθκαν ςε κζςεισ 
ευκφνθσ ςτο Δίκτυο. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Τονίςαμε για άλλθ μία φορά ότι θ ςτοχευμζνθ και με ςφγχρονα ςεμινάρια εκπαίδευςθ του Προςωπικοφ 
δθμιουργεί υπεραξίεσ τόςο για τουσ ςυναδζλφουσ όςο και για τθν ίδια τθν Τράπεηα, αλλά πρζπει να 
παρζχεται απερίςπαςτα και πάντα αυςτθρά εντόσ ωραρίου. 

Η Διοίκθςθ διαβεβαίωςε ότι ςυμμερίηεται τθν άποψι μασ και για το λόγο αυτό εφαρμόηει πολιτικι 
πολλαπλϊν ςεμιναρίων. Επιπλζον επιβεβαίωςε ότι πρζπει να τθροφνται απ’ όλουσ οι ςαφείσ οδθγίεσ που 
ζχουν εκδοκεί ςχετικά με τον τόπο, τον χϊρο και τον τρόπο παρακολοφκθςθσ. 

 

ΚΕΝΣΡΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η πορεία τθσ κεντροποίθςθσ των εργαςιϊν αποτζλεςε ζνα από τα κομβικά ςθμεία ςυηιτθςθσ, κακϊσ 
αποτελεί πολφπλοκο κζμα με ιδιαιτερότθτεσ, και απαιτεί τθ ςυμμετοχι πολλϊν Διευκφνςεων, πλικουσ 
εργαηομζνων, καλό ςυντονιςμό και ςε βάκοσ γνϊςθ, ενϊ μπορεί να επθρεάςει ακόμα και τα μεγζκθ των 
Καταςτθμάτων.  

Η Διοίκθςθ ςθμείωςε ότι προχωρά λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εμπειρία και τισ υποδείξεισ των ςυναδζλφων 
του Δικτφου -κάτι το οποίο ςυνιςτά και πάγια κζςθ του Συλλόγου μασ- επιχειρϊντασ να εξορκολογιςει τον 
τρόπο και τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν. Η δε μετακίνθςθ προςωπικοφ κα γίνεται αφοφ τακτοποιθκοφν οι 
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εκκρεμότθτεσ που δθμιουργοφνται, χωρίσ να επιβαρφνονται οι ςυνάδελφοι του Δικτφου που παραμζνουν 
ςτα Καταςτιματα. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κεωρεί κομβικισ ςθμαςίασ τον ςωςτό ςχεδιαςμό και τθν ορκι εφαρμογι τθσ κεντροποίθςθσ 
προκειμζνου να ςτθριχκεί ουςιαςτικά το Δίκτυο ςτισ εργαςίεσ του. Κινοφμενοσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 
παρακολουκεί τθν πορεία των ζργων, παρεμβαίνοντασ όποτε το κρίνει απαραίτθτο.  

Το επόμενο διάςτθμα, ςτα πλαίςια τθσ διαβοφλευςθσ, προγραμματίηονται ςυναντιςεισ με τισ κατεξοχιν 
αρμόδιεσ Διευκφνςεισ προκειμζνου ο Σφλλογοσ να λάβει ςχετικι ενθμζρωςθ και να κατακζςει τισ δικζσ του 
κζςεισ. 

 

Συναδζλφισσες, Συνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςυνεχίηει με ςυςτθματικό τρόπο, μζκοδο και επιχειριματα να παρεμβαίνει αποφαςιςτικά ςτισ 
ςυναντιςεισ με τθ Διοίκθςθ προκειμζνου να πιζηει για λφςεισ ςτα προβλιματα που απαςχολοφν όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ ςτθν Τράπεηα. 

Καλοφμε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να παραμζνουν ςυςπειρωμζνοι γφρω από το Σφλλογό μασ, να 
ενθμερϊνονται και να επικοινωνοφν μαηί μασ για κάκε ηιτθμα που τουσ απαςχολεί. 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. παραμζνει θ μόνθ αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι αςπίδα προςταςίασ για όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ ςτθν Εκνικι Σράπεηα. 
 
 
 
 Με συναδελφικοφς χαιρετισμοφς, 
 για το Διοικητικό Συμβοφλιο 

 
 ο Πρόεδροσ ο Γεν. Γραμματζασ 
 
 
 Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ Παπαγιάννθσ Θφμιοσ  


