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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Δίκτυο Τράπεζας 
 

Αλλαγές στην οργανωτική δομή 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Διανύουμε μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο τόσο για τη χώρα, όσο και για το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Είναι προφανές ότι το περιβάλλον αυτό επηρεάζει άμεσα και την πορεία της Τράπεζάς μας. 

Οι προκλήσεις είναι συνεχείς χωρίς να διαφαίνεται “ φως στο τούνελ”. 

 

Αυτό που κυριαρχεί είναι: 

Αβεβαιότητα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Αβεβαιότητα για τη διατήρηση των κεφαλαίων. 

Αβεβαιότητα για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. 

 

Υπάρχει έντονος προβληματισμός και ανησυχία για τα stress tests που έρχονται στις αρχές του 2018. 
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Μέσα σε αυτό το αβέβαιο κλίμα η Τράπεζα προχωρά σε μια ριζική αναδιάρθρωση του οργανωτικού 

και λειτουργικού μοντέλου του Δικτύου καταστημάτων της. Μια αναδιάρθρωση που επηρεάζει τις 

δομές λειτουργίας, όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους στο Δίκτυο καθώς και την πελατεία της. 

Ιδιαίτερα δε αυτή τη χρονική περίοδο, στο τέλος του έτους, όπου οι απαιτήσεις και οι εργασίες στα 

καταστήματα είναι εξαντλητικές. 

 

Οι Σύλλογοί μας, εκφράζουν και δημόσια τις έντονες επιφυλάξεις τους στο κατά πόσο αυτές οι 

αλλαγές θα ωφελήσουν, αφενός την ίδια την τράπεζα και τους στόχους της, όσο και  τους 

εργαζόμενους, τους πελάτες και τους μετόχους για τους εξής λόγους: 

 

1. Αποδυναμώνεται η τόσο ελπιδοφόρα στρατηγική επιλογή της Τράπεζας για dual branding και 

διακριτό «Δίκτυο Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» ως συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του 

ανταγωνισμού. 

2. Θα επικρατήσει σύγχυση και αναστάτωση γεγονός το οποίο θα επιφέρει μόνο αρνητικά 

αποτελέσματα. 

3. Ο τρόπος αναδιάρθρωσης διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον εντατικοποίησης της εργασίας 

με μη ρεαλιστικούς στόχους και καθημερινή πίεση. 

Κεφαλαιώδους σημασίας θέμα που αφορά όλους τους εργαζόμενους στην τράπεζα είναι η αξιοποίηση 

των εργαζομένων και η διαδικασία ανάδειξης στελεχών με όρους δικαιοσύνης, διαφάνειας 

αξιοκρατίας και μόνο, ανεξάρτητα από την τράπεζα προέλευσης κάθε εργαζόμενου.  

 

Μεγάλο ζητούμενο η διαμόρφωση κουλτούρας επιχείρησης. 

 

Σε όλες τις συναντήσεις μας με τη διοίκηση έχουμε θέσει το θέμα αυτό ως πρώτη προτεραιότητα. 

Άποψη με την οποία θεωρούσαμε ότι συμφωνεί και η διοίκηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δε 

γελαστήκαμε και ότι η διοίκηση θα αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τα μηνύματα και τις ανάγκες των 

καιρών και ότι είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει ρεαλιστικές πολιτικές χωρίς τις συνταγές του 
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παρελθόντος. 

 

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι καμιά αλλαγή δε μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα αν δεν 

επεξηγηθεί με σαφήνεια ότι στο πλάνο αυτό έχουν ρόλο όλοι οι εργαζόμενοι. 

Επισημαίνουμε στη Διοίκηση του Δικτύου για άλλη μια φορά ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να 

πετύχει αν δεν στηριχθεί από τους εργαζόμενους   

 

Η ενημέρωση που έχουμε από τους συναδέλφους στο Δίκτυο αποτυπώνει την έντονη ανησυχία αλλά 

και τη σύγχυση για το ποιο ακριβώς θα είναι το νέο μοντέλο. 

 

Επί του παρόντος δε θα επεκταθούμε περισσότερο. 

 

Καλούμε τους αρμόδιους να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των αλλαγών, να αναπροσαρμόσουν τους 

σχεδιασμούς τους, να αξιοποιήσουν με ωφελιμότητα για την Τράπεζα το ισχυρό brandname 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τους ανθρώπους που το ενσαρκώνουν. 

Παραμένουμε σε ετοιμότητα. 

 

 
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 

 
 
 

  

 


