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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Σε ζπλάληεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Σπιιόγνπ κε ηνπο αξκόδηνπο ηεο Τξάπεδαο γηα ην 

Δίθηπν ζέζακε κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηα Καηαζηήκαηα θαη ρξεηάδνληαη άκεζε 

αληηκεηώπηζε. 

Η κεγάιε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηηο δηαδνρηθέο εζεινύζηεο εμόδνπο έρεη αθήζεη 

ηεξάζηηα θελά ζην δίθηπν ηεο Τξάπεδαο. Τελ εξγαζία όζσλ απνρσξνύλ επηθνξηίδνληαη νη 

παξακέλνληεο, νη νπνίνη θαινύληαη λα αλαπιεξώζνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνπο ζπλαδέιθνπο. 

Υπάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ πιένλ κε έλα κόλν άηνκν κε ηνπο όπνηνπο θηλδύλνπο 

απηό ζπλεπάγεηαη. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ππνβαζκίδνληαη θαη νη επηπηώζεηο ζηελ 

ςπρνζσκαηηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αηζζεηέο θαη νμύλνληαη θαζεκεξηλά.  

Η πνιηηηθή ζπλερνύο ζπξξίθλσζεο απνηειεί ηελ πην νπζηαζηηθή ππνλόκεπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο πξννπηηθήο ηεο Τξάπεδαο. Τα θαηαζηήκαηα αδπλαηνύλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Άδεηα γξαθεία θαη ζπζζώξεπζε εθθξεκκνηήησλ 

ζπλζέηνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ δηθηύνπ. Η ππνβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο θαη ε 

ηαιαηπσξία ησλ ζπλαιιαζνκέλσλ έρνπλ δπζκελείο επηπηώζεηο ζηε καθξνρξόληα ζηαζεξόηεηα 

θαη απνδνηηθόηεηα ηεο ηξάπεδαο. 

Τηο ζπλζήθεο απηέο, ηηο επηδεηλώλεη ν ηξόπνο παξαθνινύζεζεο θαη αλαθνξάο ησλ 

εξγαζηώλ, γηαηί ν θαζεκεξηλόο έιεγρνο, ζε ζπλδπαζκό κε αλνξζνινγηθνύο ζηόρνπο θαη ηελ 

έιιεηςε πξνζσπηθνύ εληαηηθνπνηεί ππεξβνιηθά ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία. 

Η θαηάζηαζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο όπσο ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο θαη ζηε 

λεζησηηθή Ειιάδα είλαη δξακαηηθή, ελώ απμάλνπλ νη θελέο ζέζεηο επζύλεο εμαηηίαο  ηεο 

έιιεηςεο ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ. Οη εξγαδόκελνη είλαη ην ζεκαληηθόηεξν ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα ηεο ηξάπεδαο θαη είλαη απηνί πνπ ζα βνεζήζνπλ γηα ηε δπλακηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

αλαζπγθξόηεζε ηεο ηξάπεδαο. Απηό όκσο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηαζηήκαηα 

απνςηισκέλα από πξνζσπηθό θαη κε ηελ άζθεζε επηπιένλ πίεζεο ζηνπο ελαπνκείλαληεο 

ζπλαδέιθνπο. 



Πξέπεη, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., λα ππάξμεη άκεζε θαηαγξαθή ησλ θελώλ πνπ 

έρνπλ πξνθύςεη, έηζη ώζηε λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο πξνζιήςεηο γηα λα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε Τξάπεδα. Άιισζηε, κε ηελ ηειεπηαία εζεινύζηα έμνδν, έρεη 

ππεξθαιπθζεί ν ζηόρνο πνπ έζεηε ην αλαζεσξεκέλν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο γηα ην 

πξνζσπηθό θαη έηζη ε Τξάπεδα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε αλνηρηό  δεκόζην δηαγσληζκό. 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

Δελ ζα επηηξέςνπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο θαη ε εζεινύζηα 

έμνδνο ζαλ πξόζρεκα γηα ηελ επηβνιή απζαηξεζηώλ θαη θαηαπάηεζεο ησλ εξγαζηαθώλ θαη 

ζεζκηθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ειαζηηθνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ, απιήξσηεο 

ππεξσξίεο, κε ρνξήγεζε αδεηώλ θαη ππεξεληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. 

Η αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Ε.Τ.Ε. είλαη ζπλπθαζκέλε κε ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ 

πξνζηαηεύνπλ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη απνηεινύλ ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο θνπιηνύξαο 

θαη ηεο ηαπηόηεηαο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 
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