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Αθήνα 20/05/2016 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Κοινή Συνάντηση Συλλόγων 

με τη Διοίκηση  
 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Μετά από αίτημά μας πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2016 συνάντηση με τη Διοίκηση της 
Τράπεζας. Από την Τράπεζα παρευρέθησαν ο κ. Ν. Καραμούζης, ο κ. Φ. Καραβίας , η κα Δεσύπρη και 
ο κ. Δ. Λιγνός. Από την πλευρά μας οι Πρόεδροι των τεσσάρων (4) Συλλόγων, Α. Δεληχάτσιος, Ν. 
Δεληγιάννης, Μ. Βοτζάκη και Λ. Κανέλλος. 
 
Ο κ. Καραβίας μας ενημέρωσε για την πορεία της Τράπεζας και  το στόχο για επίτευξη κερδοφορίας 
εντός του 2016. Μας εξέφρασε την προσδοκία και την ελπίδα του για τη δημιουργία σταθερού 
πολιτικού περιβάλλοντος, τη σταδιακή άρση των Capital Controls σε συνδυασμό με την πίεση προς 
τους κακοπληρωτές δανειολήπτες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ώστε, να δημιουργηθούν 
θετικές συνθήκες για χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Επιπλέον, μας επιβεβαίωσε ότι 
παραμένουν οι ίδιοι σχεδιασμοί, για τον αριθμό των καταστημάτων του Δικτύου όπως αυτό 
διαμορφώθηκε στις αρχές του 2016.  
 
1. Τονίσαμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι στα προγράμματα της Τράπεζας για οικειοθελή αποχώρηση 

δε θα δημιουργηθούν συνθήκες πίεσης και απειλών. 
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2. Καταστήσαμε σαφές ότι εμείς  οι τέσσερις (4)  Σύλλογοι  είμαστε μαζί σε ανοιχτή γραμμή και  

σε συνεργασία με την Ο.Τ.Ο.Ε  προσηλωμένοι στην πιστή εφαρμογή της Κλαδικής Σύμβασης. 

Η Διοίκηση της Τράπεζας μας διαβεβαίωσε  την πρόθεσή της για την τήρηση της Κλαδικής 
Σύμβασης επισημαίνοντας ότι ήδη υλοποιήθηκε η ρύθμιση για εργαζόμενους, γονείς και 
συζύγους ΑΜΕΑ. 

 
3. Έγινε συζήτηση για τη ρύθμιση «split balance» των στεγαστικών δανείων, επιμείναμε και 

επιμένουμε ότι η Τράπεζα  πρέπει να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των συναδέλφων που 

υποβάλλουν αίτημα ρύθμισης τύπου «split balance» εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 

καλύτερες εισοδηματικές συνθήκες διαβίωσης. 

 
4. Μεταφέραμε την ικανοποίηση μας για τις διαπιστώσεις της Διοίκησης της Τράπεζας από τα 

αποτελέσματα έρευνας Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. Διαπιστώσεις που οι Σύλλογοί μας είχαμε διαγνώσει προ 

πολλού και τις είχαμε επισημάνει σε κάθε μας ευκαιρία. 

Το ζητούμενο όμως δεν είναι οι διαπιστώσεις, το ζητούμενο είναι οι πρωτοβουλίες και οι 
ενέργειες που πρέπει να αναλάβει η Διοίκηση για τις δομικές αλλαγές που απαιτούνται. 
 

5. Επικεντρωθήκαμε στο σημαντικότατο θέμα της εξέλιξης του προσωπικού. 

Τονίσαμε ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές στην πλήρωση των θέσεων ευθύνης καθώς και 
στην απονομή των Grades  που περιλαμβάνουν δύο (2) βασικούς πυλώνες : 
 

i. Σαφείς καταγεγραμμένοι όροι και προϋποθέσεις 

ii. Ανοιχτές – διαφανείς διαδικασίες για την εξέλιξη του προσωπικού 

Από την πλευρά της η Τράπεζα μας επιβεβαίωσε  τις αποφάσεις της για αλλαγές στα θέματα 
προσωπικού, ήδη υπάρχει μια καθυστέρηση στο χρόνο υλοποίησης σύντομα όμως θα μας 
παρουσιάσει τις προτάσεις της. 

 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Η κοινή πορεία των Συλλόγων μας είναι στρατηγική μας επιλογή, είναι επιλογή ευθύνης και 
ενότητας, είναι επιλογή πολλαπλασιασμού δυνάμεων. 
 
 
 

Συνεχίζουμε υπεύθυνα, σοβαρά και αποτελεσματικά. 
 

 



                                          
 

 

3  

 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                             ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                         ΕΦΗ ΖΗΡΑ 

ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ                                  ΣΕΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 

  

 


