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Ανακοίνωση Νο 18
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Α.Δ.Ο.
Με την ανάληψη καθηκόντων ως υποδιοικητή της ΤτΕ από τον καθηγητή κον Ιωάννη
Μουρμούρα, το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων, τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή επιτυχία
στη θέση και στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.
Επιπρόσθετα ο κος Διοικητής προχώρησε στην αλλαγή της Διευθύντριας Ανθρώπινου
Δυναμικού και στη θέση της ανέλαβε η συνάδελφος κα. Άννα Παξινού την Πέμπτη 25.9.2014
Εκτιμούμε

ότι με τα νέα πρόσωπα στη Διοίκηση, θα εξαλειφθούν υπηρεσιακές

καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν παρατηρηθεί και
επηρέαζαν αρνητικά την σχέση του Συλλόγου μας με την Τράπεζα και ειδικότερα με τη Δ/νση
Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθ ότι έδιναν λαβή για παρερμηνείες και δημιουργούσαν αδικαιολόγητες
τριβές και αρνητικές εντυπώσεις.
Ευελπιστούμε ότι η νέα Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού με την ηυξημένη συναδελφική
αλληλεγγύη και την άριστη γνώση της λειτουργίας των θεσμικών συλλογικών οργάνων που την
διακρίνει, θα διαφυλάξει και θα διευκολύνει με τον καλύτερο τρόπο τόσο τις συναντήσεις του
Συλλόγου μας με την ίδια όσο και με τη Διοίκηση της Τράπεζας.
Με την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος για ενημέρωση, ο Σύλλογός μας θα
επιδιώξει συνάντηση με την νέα Διευθύντρια, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και να
δρομολογήσουμε λύσεις για όλα τα σοβαρά θέματα που απασχολούν 5000 περίπου συνταξιούχους
της Τράπεζας Ελλάδος. Ευχόμαστε, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της.
.

Η ενημερωτική συγκέντρωση των συναδέλφων θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 15/10/2014 στη Λέσχη του Συλλόγου, Λέκκα 23-25
β’ όροφος και ώρα 10.30 π.μ.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου ξεκινούν τα τμήματα της Θεατρικής Ομάδας και της Ομάδας
Χορού. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος καλούνται να επικοινωνήσουν με τον
Σύλλογο τηλ: 210 3628168 & 210 3618747. Επίσης ξεκινάνε οι συνεδριάσεις της Πολιτιστικής Επιτροπής.

