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 Συνάντηση με Διοίκηση  

 

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Κατόπιν αιτήματος μας, το Προεδρείο του Συλλόγου πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διοίκηση της 
τράπεζας. 
 
Ενημερωθήκαμε λεπτομερώς για την πορεία και τους στόχους της τράπεζας για το έτος που 
διανύουμε. Σύμφωνα με τον κ. Φ. Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας, κεντρικός στόχος 
είναι η επιστροφή στην κερδοφορία. 
 
Επιπλέον και ο κ. Καραμούζης και ο κ. Καραβίας μας διαβεβαίωσαν ότι η τράπεζα διερευνά λύσεις 
ώστε να εκπληρωθεί η υποχρέωση της για μείωση του προσωπικού του ομίλου στην Ελλάδα κατά 
1000 άτομα. 
 
Διατυπώσαμε με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Σύλλογός μας καθώς και το σύνολο 
του Συνδικαλιστικού κινήματος στις τράπεζες μέσω της Ο.Τ.Ο.Ε. θα σταθούν δυναμικά απέναντι σε 
οποιαδήποτε σκέψη ή ενέργεια απολύσεων.  
 
Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην 
καθημερινή λειτουργία της τράπεζας, όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν, και ζητήσαμε να ληφθούν 
μέτρα σε φαινόμενα καταπάτησής τους. 
 
Αναλύσαμε διεξοδικά την πάγια θέση μας, ότι στην τράπεζα πρέπει να λειτουργούν διαφανείς και 
καταγεγραμμένες διαδικασίες που αφορούν την εξέλιξη του προσωπικού. Ειδικότερα αναφερθήκαμε 
στον τρόπο και τη λειτουργία των Grades καθώς και στην κάλυψη των θέσεων ευθύνης. 
 
Λάβαμε τη διαβεβαίωση από την κ. Δεσύπρη ότι η τράπεζα επεξεργάζεται αυτά τα ζητήματα, τα οποία 
θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες. 
 
Στη συνέχεια συζητήσαμε για το Δίκτυο του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όπου η Διοίκηση 
επανέλαβε τη σταθερή θέση της ότι το dual branding είναι στρατηγική της επιλογή.  
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Ζητήσαμε την ενίσχυση και στήριξη του Δικτύου Ν.Τ.Τ όσο αφορά το brand name, την αξία της 
αποταμίευσης που πρεσβεύει, τη διαφορετικότητα του και την ανάπτυξη του προσωπικού του. 
Επικεντρωθήκαμε στις ιδιαίτερες σχέσεις του προσωπικού του Δικτύου του Ν.Τ.Τ. με την πελατεία μας 
εξηγώντας, ότι οποιαδήποτε αλλοίωση αυτής της σχέσης θα επηρέαζε αρνητικά τα αποτελέσματα της 
τράπεζας. 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της περιόδου που διανύουμε. 
 

Βαδίζουμε συσπειρωμένοι στο Σύλλογό μας και στην Ο.Τ.Ο.Ε 
 
Επιδιώκουμε διάλογο και λύσεις που θα διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά μας 
δικαιώματα. 
 
Η ενότητα και η συνεργασία όλων των εργαζομένων στην τράπεζα προσδίδει δύναμη και 
αισιοδοξία.   
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