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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους εργαζόμενους που δίνουν 

τη δύσκολη μάχη στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όλες αυτές τις ημέρες 

της τραπεζικής αργίας. Ενημερωνόμαστε για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν 

καθημερινά και παρεμβαίνουμε άμεσα, ώστε να δίνονται λύσεις υπέρ των 

εργαζόμενων και της εξυπηρέτησης των πολιτών σε αυτές τις τόσο έκτακτες και 

κρίσιμες συνθήκες. 

Σήμερα, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πραγματοποίησε νέα συνάντηση με στελέχη της Διοίκησης 

της Εθνικής Τράπεζας για μια σειρά από τέτοια ζητήματα. 

• Θέσαμε εκ νέου το ζήτημα της ορθής διαχείρισης του προσωπικού από 

τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τους επικεφαλής των Καταστημάτων, 

ώστε να αποκλιμακωθεί ο φόρτος εργασίας και να αποφευχθεί η 

εξάντληση των εργαζόμενων της πρώτης γραμμής που δουλεύουν 

όλες αυτές τις ημέρες σε συνθήκες έντασης και πρωτοφανούς πίεσης. 

Υπήρξε δέσμευση της Διοίκησης ότι θα λάβει σχετική μέριμνα προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

• Ο προγραμματισμός των αδειών πρέπει να τηρείται κανονικά. Ο 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει ήδη παρέμβει για επιμέρους περιπτώσεις όπου 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο να ακυρώνονται από τους επικεφαλής των 

μονάδων προγραμματισμένες άδειες, προκαλώντας αναστάτωση στους 

εργαζόμενους. Με την έγκαιρη και ορθή διαχείριση του προσωπικού από τη 

Διοίκηση σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τους 

επικεφαλής των Μονάδων πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή 

προσπάθεια, ώστε να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα. 



• Δεν τίθεται κανένα θέμα υποχρεωτικής χρέωσης κανονικής άδειας 

σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε τραπεζική αργία είτε  τα καταστήματά 

τους παραμένουν ανοιχτά είτε  κλειστά.  Οι εργαζόμενοι αυτοί 

παραμένουν καθημερινά στη διάθεση των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων για να αξιοποιηθούν προσωρινά σε κοντινά ανοιχτά 

καταστήματα, όπου κριθεί αναγκαίο. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρεμβαίνει όπου 

διαπιστώνει ότι στελέχη της Τράπεζας ωθούν εργαζόμενους σε αναγκαστική 

άδεια. 

• Η εργασία πέρα του συμβατικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα, όπου έχει 

απαιτηθεί για τη φόρτωση των ΑΤΜs, πρέπει να καταγράφεται και θα 

αμειφθεί όπως προβλέπεται. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα λαμβάνουν ήδη τα εύσημα από το σύνολο 

της ελληνικής κοινωνίας για τις αδιάκοπες προσπάθειες τους να εξυπηρετήσουν 

τους πολίτες σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες. 

Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και έχουμε μάθει να τις αντιμετωπίζουμε. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα και καλεί τους συναδέλφους να 

επικοινωνούν άμεσα για όποιο ζήτημα προκύπτει, ώστε να υπάρχει έγκαιρη 

παρέμβαση και αντιμετώπιση. 

 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Ο Γεν Γραμματέας 
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