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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΤΑΤΕ 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η διαδικασία εισαγωγής του Ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει. Η ημερομηνία έναρξης αλλαγής της 
δραχμής σε ευρώ είναι πλέον πολύ κοντά. 

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα και κυρίως οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή (teller) θα 
κληθούν ν’ αντιμετωπίσουν πολλά και σύνθετα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν κύρια 
από την εντατικοποίηση της εργασίας τους. 

Τα Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ και ΣΥΤΑΤΕ κατέγραψαν τα προβλήματα και πήραν πρωτοβουλία για 
συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας. 

Εκθέσαμε στη Διοίκηση την τραγική κατάσταση του δικτύου και δώσαμε έμφαση στο γεγονός 
ότι ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη (αναδιοργάνωση δικτύου, IRIS κλπ) τα 
οποία είναι σημαντικά για την Τράπεζα. 

Ζητήσαμε : 

Να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του δικτύου, ιδιαίτερα της πρώτης γραμμής των 
συναλλαγών, σύμφωνα και με τις απόψεις των Περιφερειακών Διοικήσεων. 

Να υπάρξει ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να αποφευχθούν ιδιαίτερα 
προβλήματα. 

Να φροντίσει η Τράπεζα για τη σωστή διακίνηση του ευρώ από τις χρηματαποστολές. 

Να υπάρξει μέριμνα από πλευράς Τράπεζας για κάλυψη όλων των υπερωριών που θα 
χρειαστούν για την εισαγωγή του ευρώ. 

Να ληφθεί μέριμνα από πλευράς οργάνωσης για επίλυση όλων των προβλημάτων, 
δεδομένου ότι θα υπάρχουν διπλές συναλλαγές (ευρώ και δραχμές) καθώς και των 
χωροταξικών. 

Η Διοίκηση της ΕΤΕ μας απάντησε ότι : 

1.- Θα ενισχυθεί το δίκτυο με έκτακτους υπαλλήλους που ήδη έχουν εργαστεί στην 
Τράπεζα, ώστε να υπάρχει ήδη γνώση των τραπεζικών εργασιών. 

Για τον αριθμό των προσλήψεων θα υπάρξει απάντηση αργότερα. 



2.- Θα ζητηθεί ικανός αριθμός υπερωριών από το Υπουργείο Εργασίας για την 
εισαγωγή του ευρώ και θα ληφθεί μέριμνα για τα υπόλοιπα θέματα, ώστε τα όποια 
προβλήματα να ελαχιστοποιηθούν. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που απομένει για την εισαγωγή του ευρώ, θα το 
παρακολουθούμε καθημερινά ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα, και για όποια άλλη 
εξέλιξη θα σας κρατάμε ενήμερους. 

Για το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  

ΣΤ.ΚΟΥΚΟΣ        ΑΝ. ΠΙΣΧΙΝΑΣ                                 

Για το Δ.Σ. του  ΣΥΤΑΤΕ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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