ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 12.1.2002
ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ 3.00 ΜΜ
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2.30 ΜΜ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΣΥΕΤΕ απαιτεί να τηρηθεί
η συμφωνία ΟΤΟΕ - Τραπεζών
για την αντικατάσταση της δραχμής
Το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ σε έκτακτη συνεδρίασή του το Σάββατο, 12.1.2002, συζήτησε την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο δίκτυο από την αντικατάσταση της δραχμής από το
ΕΥΡΩ.
Το Δ.Σ. επισήμανε ότι :
Οι υπάλληλοι της Εθνικής με προσωπικό καθημερινό κόπο εις βάρος της προσωπικής και
οικογενειακής τους ζωής εξυπηρέτησαν και εξυπηρετούν την Ελληνική κοινωνία
συμβάλλοντας στην εισαγωγή του ΕΥΡΩ.
Η κατάσταση στο δίκτυο της Τράπεζας παρότι πέρασαν δώδεκα μέρες από την έναρξη της
εισαγωγής του ΕΥΡΩ παραμένει πάρα πολύ δύσκολη ενώ σε αρκετές μονάδες εξακολουθεί
να είναι τραγική.
Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες του Δικτύου είναι αποτέλεσμα της
μακροχρόνιας εγκατάλειψης του Δικτύου από τη Διοίκηση παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και
επισημάνσεις του ΣΥΕΤΕ.
Το κύριο βάρος της απόσυρσης της δραχμής το σηκώνει η Εθνική Τράπεζα γιατί οι άλλες
τράπεζες εξυπηρετούν μόνο τους πελάτες τους και μερικές μάλιστα μόνο τους επιθυμητούς.
Η συνεχιζόμενη παράταση της λειτουργίας των ταμείων και μετά τη λήξη του ωραρίου
συναλλαγών δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους συναδέλφους της πρώτης γραμμής με
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους.

Γι αυτό το λόγο το Δ.Σ. καλεί :
Τη Διοίκηση να δώσει σαφείς οδηγίες στα στελέχη της να εφαρμόσουν τη συμφωνία μεταξύ
ΟΤΟΕ και Ε.Ε.Τ. όπου σαφώς ορίζεται ότι : "η παράταση των συναλλαγών κατά μια ώρα
γίνεται μόνο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με τις τράπεζες για τις
εργασίες που αφορούν την αντικατάσταση της Δραχμής από το ΕΥΡΩ και οι συναλλαγές
λήγουν στις 3 μ.μ.".
Τις ΕΑΚ των μονάδων του Δικτύου σε συνεννόηση με τους Διευθυντές τους να βρουν
τρόπους (ενημέρωση της πελατείας κλπ) προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνία και
Τους tellers να σταματούν τις συναλλαγές στις 3.00 μ.μ. (Δευτέρα έως Πέμπτη) και στις 2.30
μ.μ. την Παρασκευή.

ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΣΥΕΤΕ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ
ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ.
Ο ΣΥΕΤΕ βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο
τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εισαγωγή του ΕΥΡΩ με βάση τα συμφέροντα
των συναδέλφων.

Συναδελφικά
Για το Σ.Υ.ΕΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

