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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας 
για θέματα Μηχανογράφησης (ΙΤ)  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Πραγματοποιήθηκε το περασμένο διάστημα, συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο κ. 
Ιωάννου για θέματα που απασχολούν το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας αλλά και ειδικότερα 
της Πληροφορικής. 
 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των τεσσάρων (4) Συλλόγων μας, Α. Δεληχάτσιος, Ν. 
Δεληγιάννης, Μ. Βοτζάκη και Λ. Κανέλλος, παρουσιάσαμε αναλυτικά στον κ. Ιωάννου στη διεξοδική 
συζήτηση τα θέματα που άπτονται στα εξής: 
 

1. Στην ελλειπή ενημέρωση όλων των συναδέλφων για την κατεύθυνση της Τράπεζας στα 

τεχνολογικά προϊόντα και τα μεγάλα έργα Πληροφορικής. 

2. Στα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας.  

3. Στην εκπαίδευση συναδέλφων που προέρχονται από το ΝΤΤ και Proton ανάλογα με την 

τεχνολογική κατεύθυνση της Τράπεζας, νέα μεγάλα έργα Πληροφορικής. 

4. Στην αξιοποίηση όλων των συναδέλφων με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια επιλογής  καθώς 

και στην αλλαγή της μεροληπτικής αντιμετώπισής τους σε  θέματα απόδοσης grades, κάλυψης 

θέσεων ευθύνης αλλά και σε θέματα μισθολογικών ανισοτήτων. 

5. Σε χώρους εργασίας και εγκαταστάσεις του ΙΤ, παρατηρούνται ελλείψεις σε σωστό φωτισμό και 

ο εξοπλισμός γραφείου αλλά και ο μηχανογραφικός εξοπλισμός (οθόνες, πληκτρολόγια, 
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καρέκλες, γραφεία) σε ορισμένες περιπτώσεις είναι παρωχημένος και ελαττωματικός. 

6. Στην παροχή κινήτρων στο σύνολο της Πληροφορικής δεδομένου του δύσκολου έργου που 

έχουν επιφορτιστεί με την Τεχνολογική ανάπτυξη της τράπεζας. 

Ο κ. Ιωάννου από την πλευρά του μας ενημέρωσε για την υψηλή θέση που κατέχει η Τράπεζά μας στις 
τεχνολογίες αιχμής για τραπεζικά προϊόντα. 
 
Ανέφερε ότι τα έργα Πληροφορικής θα αυξηθούν στο σύντομο μέλλον με σκοπό να φέρουν την 
Τράπεζά μας στην πρώτη θέση νέων τραπεζικών τεχνολογιών από το σύνολο των Τραπεζών στην 
Ελλάδα. 
 
Σημείωσε ότι έχει γίνει αντιληπτό από την πλευρά του και από τον Οργανισμό ότι θα πρέπει να 
υπάρχει πληρέστερη και καθολική ενημέρωση των συναδέλφων για την τεχνολογική κατεύθυνση της 
Τράπεζας αλλά και για όλα τα μεγάλα έργα Πληροφορικής. Συμπλήρωσε ότι δεσμεύεται στα θέματα 
εκπαίδευσης να δώσει άμεσα λύση, ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
συναδέλφων. 
 
Στα θέματα των χώρων εργασίας, επισήμανε ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο αποκατάστασης 
και εξυγίανσης των χώρων της Πληροφορικής και ότι σύντομα θα δούμε αλλαγές που θα είναι μόνο 
θετικές.  Οι χώροι εργασίας έως τα μέσα του 2017 θα έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι πλήρως 
λειτουργικοί αλλά και φιλικοί προς τον εργαζόμενο. 
 
Αναφορικά με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού διαβεβαίωσε ότι δε χωράνε μεροληπτικές 
συμπεριφορές και κατανόησε το αίτημα μας για καταγεγραμμένες και διαφανείς διαδικασίες εξέλιξης 
του προσωπικού. Επιπρόσθετα, για την αξιοποίηση των συναδέλφων της μηχανογράφησης θα 
εξετάσει τη δυνατότητα επιπλέον κινήτρων.  
 
Συνάδελφοι, θεωρούμε ότι η πρώτη αυτή συνάντησή μας με τον κ. Ιωάννου ήταν σε πολύ καλό κλίμα 
και ότι σύντομα θα έχουμε λύσεις από την πλευρά της Τράπεζας σε θέματα που μας απασχολούν και 
μας δυσκολεύουν στην καθημερινότητά μας. 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
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