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Προς τον  
κ. Ιωάννη Μπαλαμπάνη  
Βοηθό Γενικό Διευθυντή 
Διεύθυνσης Οργάνωσης 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
 
 
Κύριε Γενικέ, 

Με την εγκύκλιο Β’356 της 8-12-2011, που αφορά στη διαδικασία 

διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών των μηχανογραφικών 

συστημάτων στην τράπεζα, η δυνατότητα παροχής πρόσβασης των 

εργαζομένων στο διαδίκτυο (internet) αποτελεί πλέον ευθύνη και 

αποκλειστικό δικαίωμα του Διευθυντή της κάθε Μονάδας. Με δεδομένο ότι: 

• H πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε στις μέρες 

μας, διότι αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο άμεσης και έγκαιρης 

ενημέρωσης για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις που βοηθά 

σημαντικά τον κάθε εργαζόμενο στην καθημερινή εργασία του, 

• Η γνώση είναι δύναμη και η αδυναμία πρόσβασης σε αυτή, οδηγεί 

συχνά το προσωπικό της τράπεζας σε μειονεκτική θέση έναντι της ίδιας 

της πελατείας που έρχεται ενημερωμένη ή «θορυβημένη» μέσα στους 

χώρους εργασίας, 

• η αποκλειστική δυνατότητα του Διευθυντή να επιτρέπει την πρόσβαση 

στους συναδέλφους με υποκειμενικά κριτήρια, ενισχύει το 

διευθυντικό δικαίωμα αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί δύο ταχύτητες 

εργαζομένων εντός της ίδιας Μονάδας αλλά και εντός της Τράπεζας 

(υπάλληλοι με ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα έχουν πρόσβαση, ενώ σε 

άλλα καταστήματα δεν έχουν), δημιουργώντας εντάσεις και φέρνοντας 

τον Διευθυντή σε δυσχερή θέση, 
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• η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν έχει άμεσο κόστος για την 

τράπεζα, 

σας καλούμε να επανεξετάσετε την παραπάνω επιλογή σας που έχει 

δημιουργήσει πληθώρα αντιδράσεων σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων και 

να παρέχετε καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως γινόταν μέχρι 

πρόσφατα. 

Αναμένοντας τις ενέργειές σας, είμαστε στη διάθεση σας να 

αναπτύξουμε και προφορικά τις απόψεις μας.  
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