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Αθήνα, 15 / 10 / 2020
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Παρακολουθώντας καθημερινά και με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα του
Προγράμματος οικειοθελούς Αποχώρησης της Τράπεζας, διαπιστώνουμε πως πολλοί συνάδελφοι μας έχουν
επιλέξει την έξοδο από την Τράπεζα μας.
Ιδίως στο Δίκτυο, το πολυδιαφημιζόμενο σε διαδρόμους και αίθουσες συναντήσεων μοντέλο
αναδιάρθρωσης, με τις τακτικές της καθημερινής αδιάκοπης πίεσης, τις παράλογες απαιτήσεις σε ζητήματα
απόδοσης, την ελλιπή εκπαίδευση και το ολοένα μειούμενο προσωπικό, απέδωσαν τα ζητούμενα για την
Τράπεζα αποτελέσματα. Ήταν τόσο μεγάλη η συμμέτοχή σε κάποιες περιοχές που η τράπεζα αναγκάστηκε
να κάνει χρήση του βέτο προκειμένου να μη βρεθεί με άδεια Καταστήματα.
Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στις Κεντρικές Υπηρεσίες, με πολλούς συναδέλφους να έχουν ήδη
ενημερωθεί για την άρνηση της Τράπεζας σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Τη στιγμή που η Διοίκηση της Τράπεζας πανηγυρίζει την απρόσμενη επιτυχία του προγράμματος, εμείς
οφείλουμε να πράξουμε το καθήκον μας και να δούμε την επόμενη ημέρα από την πλευρά των συναδέλφων
μας. Οφείλουμε να προλάβουμε καταστάσεις και να προειδοποιήσουμε την Τράπεζα ώστε να μην
επαναλάβει λάθη του παρελθόντος με υποστελεχωμένα Καταστήματα και Τμήματα Κεντρικών Υπηρεσιών
και με αυξημένο όγκο δουλειάς που θα ανατεθεί στους ήδη εξαντλημένους συναδέλφους μας.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε στη Διοίκηση της Τράπεζας πως σήμερα υπάρχει ένας πολύ σημαντικός
λόγος που χρήζει άμεσης προσοχής. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον CoVid19.
Είναι αλήθεια πως η Τράπεζα μας αντέδρασε άμεσα και – στην πλειοψηφία των περιπτώσεων –
αποτελεσματικά στο ζήτημα προστασίας του προσωπικού από τον CoVid19.
Δυστυχώς όμως, ακόμη και σήμερα υπάρχουν Καταστήματα που στα οποία δεν τηρείται το μέτρο της
εφεδρείας ενώ, η δυνατότητα λήψης οποιουδήποτε είδους άδειας, είναι σχεδόν αδύνατη λόγω έλλειψης
προσωπικού στην Περιφέρεια ή/και τον Τομέα.
Είναι αυτονόητο, πως η Κατάσταση αυτή θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, μετά τη σημαντική μείωση
του αριθμού των εργαζομένων που προκλήθηκε από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης.
Καλούμε την Τράπεζα να αναλάβει τις ευθύνες της και να σκεφτεί πολύ σοβαρά την καθημερινότητα των
συναδέλφων μας. Η συγχώνευση των Καταστημάτων και κατά συνέπεια του πελατολογίου, σε συνδυασμό
με τη μείωση του προσωπικού και τη διαρκή ανάγκη για την προστασία των συναδέλφων μας από την
πανδημία, απαιτεί ολοκληρωμένους σχεδιασμούς και ευέλικτες στρατηγικές που να μην δυσχεραίνουν το
ήδη δύσκολο έργο των εργαζόμενων.
Επιπλέον, η Διοίκηση θα πρέπει να ξανασκεφτεί και πιθανώς να αναθεωρήσει την επιλογή κλεισίματος
ορισμένων Καταστημάτων, ιδίως στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές που δε θα υπάρχει παρουσία
της Τράπεζας. Η συγκεκριμένη κίνηση εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί στους εργαζόμενους έχει
και εθνική και κοινωνική προέκταση για τον τοπικό πληθυσμό.
ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος μας παραμένει σταθερός στις αξίες του και βρίσκεται πάντα δίπλα στους συναδέλφους μας,
παρακολουθώντας τις εξελίξεις αλλά και τα ουσιαστικά καθημερινά προβλήματα ώστε να παρεμβαίνει όπου
κρίνεται αναγκαίο, χωρίς κινήσεις επικοινωνιακού εντυπωσιασμού και αυτοπροβολής.
Κάθε στιγμή είμαστε δίπλα σας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε

ο Γεν. Γραμματέας
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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