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ΡΣΜΑΜΗΡΗ ΞΣ ΟΠΞΕΔΠΕΘΞΣ ΞΣ Ρ.Σ.Ε..Ε.  

ΛΕ Η ΔΘΞΘΙΗΡΗ 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Σην πιαίζην ελόο νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ, ην  Πξνεδξείν ηνπ 

Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γηεπζ. Σύκβνπιν θν Φξαγθηαδάθε, 

ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζ. Σύκβνπιν θν Μπισλά θαη ηνλ Γεληθό 

Γηεπζπληή Πξνζσπηθνύ θν Φνπξηνύλε, κε ζηόρν ηε δηεπζέηεζε 

εθθξεκνηήησλ αιιά θαη ηε δηαβνύιεπζε ζε δεηήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε ζεκαληηθή νξγαληθή ζπξξίθλσζε ηεο Δ.Τ.Δ. θαη 

ηνπ Οκίινπ, βάζεη ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο (ζπξξίθλσζε κε ηελ 

νπνία έρνπκε πνιιαπιά δηαθσλήζεη). 

ΞΠΓΑΜΞΓΠΑΛΛΑ 

Βαζηθό ζέκα απνηέιεζαλ νη αιιαγέο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ησλ 

Γηεπζύλζεσλ, κε απνδνρή ηεο ζέζεο ηνπ Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. γηα δηαηήξεζε 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ δνκώλ όισλ ησλ Γηεπζύλζεσλ (Θεζζαινλίθε, 

Λάξηζα, Πάηξα, Ζξάθιεην). Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηεθκεξησκέλεο 

παξαηεξήζεηο καο γηα ηελ Τερληθή Υπεξεζία, ηελ Πιεξνθνξηθή, θαη 

άιιεο Γηεπζύλζεηο ε δηαβνύιεπζε ζα ζπλερηζηεί θαη γηα ηα επόκελα 

επίπεδα αιιαγώλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, κε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ γηα ην ηη αιιάδεη, πώο θαη γηαηί. 

Σπκθσλήζακε πσο νη αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ κε βάζε ηελ 

πξννπηηθή νπζηαζηηθήο αλάθηεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνύ ξόινπ ηεο 

Τξάπεδαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ηεο ζηνλ θιάδν, κε πιήξε 



ζπλαίζζεζε όηη δελ εμνηθνλνκνύκε απιά θόζηνο γηα ην ζήκεξα, αιιά 

ζρεδηάδνπκε θαη δξνκνινγνύκε ην αύξην ηεο Δ.Τ.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ. 

Ξ Ρ.Σ.Ε..Ε. ηόληζε:  

 Οσο θαλέλα ζηέιερνο δελ πξέπεη λα ζηγεί από 

θαηάξγεζε νξγαληθώλ  ζέζεσλ. Λεηαβαηηθά, ζηειέρε 

πνπ ε νξγαληθή ηνπο ζέζε θαηαξγείηαη ζα πξέπεη λα 

θξαηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο σο πξνζσπνπαγή. 

 ελ πάγηα θαη πιήξε αληίζεζή ηνπ ζηελ ηνπνζέηεζε 

εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ, όηαλ απνδεδεηγκέλα ππάξρνπλ 

ζηειέρε, κε πςειό επίπεδν δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο, 

ηθαλά λα θαιύςνπλ ηηο ζέζεηο.  

 ελ αλάγθε γηα δηαθάλεηα θαη πεηζηηθόηεηα ηεο θάζε 

επηινγήο ηνπνζέηεζεο, ζε θάζε επίπεδν. Οη ζπγρσλεύζεηο 

θαη αλαδηαηάμεηο κνλάδσλ δελ ζα πξέπεη λα γίλνπλ αθνξκή γηα 

πξνζσπηθέο δηεπζεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο, πνπ κόλν 

αξλεηηθά ζα επηδξάζνπλ ζην γεληθόηεξν επηρεηξεζηαθό θαη 

ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηεο Τξάπεδαο θαη ζα πξνθαιέζνπλ 

αίζζεκα απνγνήηεπζεο ζην ζηειερηαθό καο δπλακηθό. 

Φάλεθε επίπεδν ζύγθιηζεο θαη πεξηκέλνπκε λα δνύκε ηελ 

πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ. 

ΕΜΘΑΘΞΡ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ ΕΝΕΘΔΘΙΕΣΛΕΜΩΜ 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΕΩΜ 

Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ 

Δμεηδηθεπκέλσλ Γηεπζύλζεσλ, ηελ εξρόκελε εβδνκάδα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε κεηαμύ Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. θαη Γηνίθεζεο κε 

ζθνπό λα δηεπθξηληζηνύλ νξηζκέλα ζεκεία ηνπ Καλνληζκνύ θαη λα 

πξνρσξήζεη άκεζα ε έγθξηζή ηνπ. 

ΕΜΑΝΕΘΡ 

Έγηλε δεθηό ην αίηεκα λα πξνρσξήζνπλ άκεζα νη εληάμεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη πξνέξρνληαη από ζπγαηξηθέο θαη από δηαγσληζκό.  



ΟΠΞΡΚΗΨΕΘΡ 

Ο Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. αλαθέξζεθε ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ πνπ 

παξαηεξείηαη κεηά ηελ εζεινύζηα ζην Γίθηπν θαη ζηελ θάιπςε ησλ 

θελώλ κε δεκόζην δηαγσληζκό, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ππεξέβε ηελ ππνρξέσζε ηεο Τξάπεδαο. Εεηήζεθε λα 

επαλέιζνπκε ζην ζέκα, κεηά από ηξίκελν, ώζηε λα ππάξρεη 

αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ. 

ΛΕΑΑΝΕΘΡ 

Θεηηθή αληαπόθξηζε ππήξμε θαη γηα ηηο κεηαηάμεηο, νη νπνίεο ζα 

πξνρσξήζνπλ κεηά ηηο θαη’ εθινγήλ πξναγσγέο, πνπ ήδε έρνπλ 

δξνκνινγεζεί. 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Όινη καδί ζπλερίδνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην θαιύηεξν 

δπλαηό απνηέιεζκα. 

   

 

               Λε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

             Γηα ην Δηνηθεηηθό Ρπκβνύιην 

 


