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Ανακοίνωςθ Νο 3 Ακινα, 11.02.2022 
 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΤ ΣΟΤ .Τ.Ε.Σ.Ε.  
ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΣΗ Ε.Σ.Ε. 
 
Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Τθν Τετάρτθ 9/2/2022, πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ του νζου Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον 
Πρόεδρο τθσ Τράπεηασ κ. Γ. Χαρδοφβελθ, τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κ. Π. Μυλωνά και τθ Γενικι 
Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα Ε. Χατηθιωάννου. Στθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, το Προεδρείο του 
Συλλόγου ζκεςε όλα τα μεγάλα ηθτιματα που απαςχολοφν τουσ εργαηόμενουσ και παρουςίαςε διεξοδικά 
και τεκμθριωμζνα τισ κζςεισ του:  

1. ΚΛΑΔΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

Από τισ αρχζσ του χρόνου, βρίςκονται ςε εξζλιξθ οι διαπραγματεφςεισ τθσ Ο.Τ.Ο.Ε. με τισ Διοικιςεισ των 
Τραπεηϊν για τθν υπογραφι τθσ νζασ Κλαδικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ. Ο Σφλλογόσ μασ ζχει ταχκεί 
με όλεσ του τισ δυνάμεισ ςτο πλευρό τθσ Ο.Τ.Ο.Ε. ςτθ βάςθ των δίκαιων και τεκμθριωμζνων διεκδικιςεων 
που περιλαμβάνονται ςτο πλαίςιο που ζχει κατακζςει θ Ομοςπονδία. Ηθτιςαμε από τθ Διοίκθςθ τθσ Εκνικισ 
Τράπεηασ, ςτα πλαίςια του κεςμικοφ τθσ ρόλου, να ςυμβάλει κετικά ςτθν κατεφκυνςθ τθσ υπογραφισ μιασ 
ικανοποιθτικισ νζασ Κλαδικισ Σφμβαςθσ. 

2. ΠΟΡΕΙΑ ΣΗ Ε.Σ.Ε.   

Επαναλάβαμε τισ κζςεισ που ζχουμε και δθμόςια εκφράςει ςχετικά με τθν πορεία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για 
τα επόμενα χρόνια. Οι ακολουκοφμενεσ πολιτικζσ ςυρρίκνωςθσ ςε Δίκτυο, προςωπικό κακϊσ και θ 
ςυμπίεςθ του εργαςιακοφ κόςτουσ ζχουν υπερβεί κάκε όριο.  

Θ Εκνικι ζχει ταυτιςτεί με τθ ςφγχρονθ ιςτορίασ τθσ χϊρασ. Ζχει διαδραματίςει ςθμαντικό και ουςιαςτικό 
ρόλο ςε κρίςιμεσ ςτιγμζσ. Θ κετικι προοπτικι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ και θ ανάκτθςθ του ιςχυροφ - 
πρωταγωνιςτικοφ τθσ ρόλου περνάει μζςα από αναπτυξιακζσ πολιτικζσ, με ςτιριξθ τθσ πραγματικισ 
οικονομίασ, των μικρομεςαίων επιχειριςεων και των νοικοκυριϊν.  

Δεν υπάρχουν περικϊρια για περαιτζρω ςυρρίκνωςθ οφτε του Δικτφου οφτε γενικότερα του προςωπικοφ το 
οποίο, ακριβϊσ λόγω των ακολουκοφμενων πολιτικϊν, εργάηεται πλζον υπό εξοντωτικοφσ ρυκμοφσ και με 
διαρκι πίεςθ, προκειμζνου να επιτευχκοφν μθ ρεαλιςτικοί και διαρκϊσ αυξανόμενοι ςτόχοι. Πρζπει να γίνει 
κατανοθτό ότι θ κατάςταςθ αυτι είναι αδιζξοδθ και δθμιουργεί πλζον ςοβαρά προβλιματα και ςτθν ίδια 
τθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ. 

3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

Τθν πορεία τθσ Τράπεηασ ζχουν ςτθρίξει πρϊτα και κφρια οι άνκρωποί τθσ, οι εργαηόμενοι. Ζχει αποδειχκεί 
διαχρονικά και ειδικότερα τα – γεμάτα προκλιςεισ – τελευταία χρόνια (οικονομικι κρίςθ, capital controls, 
πανδθμία) ότι θ Εκνικι Τράπεηα διακζτει προςωπικό υψθλοφ επιπζδου που ζχει δϊςει τισ «μάχεσ» του με 
αφοςίωςθ και ζχει κρατιςει όρκια τθν Τράπεηα ςτα δφςκολα. Κι αυτό ζχει αναγνωριςτεί δθμόςια και από 
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τθν ίδια τθ Διοίκθςθ με ανακοινϊςεισ και μθνφματα προσ το προςωπικό. Επιτζλουσ, αυτι θ αναγνϊριςθ 
πρζπει να λάβει ζμπρακτα χαρακτθριςτικά – και να μθ μζνει μόνο ςτα λόγια – με τζτοιο τρόπο ϊςτε να τθν 
αντιλθφκοφν και οι ίδιοι οι εργαηόμενοι και να νιϊκουν αςφαλείσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα. Όπωσ ςθμειϊςαμε 
και ςτθν τελευταία μασ ανακοίνωςθ, θ καλλιζργεια κλίματοσ αναςφάλειασ δεν ταιριάηει ςτθν Εκνικι 
Τράπεηα. Είμαςτε υπζρ των ςτακερϊν εργαςιακϊν ςχζςεων και τθσ διαρκοφσ εξζλιξθσ των εργαηόμενων 
εντόσ τθσ Σράπεηασ. Θ ανάπτυξθ – εξζλιξθ – πρόοδοσ του προςωπικοφ και θ ολοκλιρωςθ του εργαςιακοφ 
βίου εντόσ του Οργανιςμοφ είναι θ ορκι πολιτικι για τθ διαχείριςθ του προςωπικοφ. Τα διδάγματα από τθν 
οικονομικι κρίςθ οφείλουμε να τα αξιολογοφμε κακϊσ οργανιςμοί με υψθλι κινθτικότθτα ςτελεχϊν ιταν 
και αυτοί που επλιγθςαν πρϊτοι. 

4. T.A.U. / HUBS 

Θ αντιμετϊπιςθ των κόκκινων δανείων παρζμεινε επί πολλά χρόνια θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ για τον 
τραπεηικό κλάδο και προφανϊσ και για τθν Εκνικι Τράπεηα. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία και τισ ανακοινϊςεισ 
τθσ Τράπεηασ, θ πρόκλθςθ αντιμετωπίςτθκε αποτελεςματικά και ςε αυτό είχαν κακοριςτικι ςυνειςφορά οι 
εργαηόμενοι ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ οι οποίοι – βάςει αποτελεςμάτων – ανταποκρίκθκαν ςτον 
απόλυτο βακμό. Θ Διοίκθςθ ςε μθνφματά τθσ ζχει κάνει λόγο για «επίτευξη του ςτόχου πολφ νωρίτερα του 
αναμενόμενου» και ζχει ευχαριςτιςει δθμόςια τουσ εργαηόμενουσ που ςυνζβαλαν ςε αυτι τθν «ομαδική 
επιτυχία». Και πράγματι το ςυγκεκριμζνο προςωπικό απζδειξε τθν αξία του με τον καλφτερο τρόπο. 

Δεν πρόκειται όμωσ να αποδεχτοφμε ότι θ επίτευξθ του ςτόχου τθσ μείωςθσ των προβλθματικϊν δανείων 
μπορεί να αποτελζςει αφορμι για υλοποίθςθ πολιτικϊν περαιτζρω ςυρρίκνωςθσ τθσ Τράπεηασ. Στο 
ςθμερινό τοπίο, μετά τθν αποχϊρθςθ χιλιάδων ςυναδζλφων τα τελευταία χρόνια και παρά τθν 
ψθφιοποίθςθ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΝΑΔΕΛΦΟ.  

Με δεδομζνο ότι ςε πολλοφσ χϊρουσ υπάρχουν πλζον μεγάλεσ και πραγματικζσ ελλείψεισ ςε προςωπικό, 
ηθτιςαμε από τθ Διοίκθςθ τθν αξιοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων ςυναδζλφων ςε κζςεισ αντίςτοιχεσ των 
προςόντων τουσ με βάςθ ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο που κα εκπονιςει το HR. Οποιαδιποτε άλλθ λογικι 
που υποβακμίηει τα δικαιϊματα και τθν προςφορά των εν λόγω ςυναδζλφων κα μασ βρει απζναντι. 

Εξάλλου, τθν φπαρξθ αναγκϊν τθν αναγνωρίηει και θ ίδια θ Διοίκθςθ ςτθν πράξθ με τθν πρόςλθψθ πολλϊν 
και ακριβοπλθρωμζνων ειδικϊν ςυνεργατϊν, πρακτικι με τθν οποία είμαςτε ςτακερά απζναντι όπωσ με 
ξεκάκαρο τρόπο δθλϊςαμε και ςε αυτι τθ ςυνάντθςθ. Τα κενά και οι ανάγκεσ πρζπει και μποροφν να 
καλφπτονται από τουσ εργαηόμενουσ τθσ Εκνικισ. Δεν μπορεί κανείσ πλζον να ιςχυρίηεται ότι υπάρχει 
πλεονάηον προςωπικό ςτθν Τράπεηα. 

5. DATA REMEDIATION 

Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει πλζον ιςχυρό αποτφπωμα ςτα ςτοιχεία του Οργανιςμοφ. Οι ςτόχοι τθσ Μονάδασ 
επιτυγχάνονται ςε εξαιρετικά υψθλά επίπεδα κάτι που αναγνωρίηεται από τθν ίδια τθ Διοίκθςθ. Αυτό 
αποδεικνφει πολλά για τθν αξία των ςυναδζλφων που απαςχολοφνται τα τελευταία χρόνια ςτο ζργο και 
πλζον ςτελεχϊνουν τθ νζα Διεφκυνςθ, κυρίωσ όμωσ αναδεικνφει με τον καλφτερο τρόπο τθν πάγια κζςθ 
μασ, όπωσ εκφράςτθκε και προχτζσ, ότι θ υλοποίθςθ ζργων εντόσ τθσ Σράπεηασ, από τουσ ανκρϊπουσ τθσ, 
είναι θ πλζον ενδεδειγμζνθ, αςφαλισ για τα ςυμφζροντα τθσ Σράπεηασ και αποτελεςματικι λφςθ. 

6. ΔΙΚΣΤΟ 

Το Δίκτυο Καταςτθμάτων είναι θ αιχμι του δόρατοσ τθσ Τράπεηασ. Το τραπεηικό κατάςτθμα είναι και πρζπει 
να παραμείνει το ςθμείο αναφοράσ και το ςθμείο διαφοροποίθςθσ για τθν Εκνικι Τράπεηα, όςο κι αν πολλζσ 
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ πραγματοποιοφνται πλζον από εναλλακτικά δίκτυα. Θ Τράπεηα οφείλει να αναδείξει 
με τον καλφτερο τρόπο αυτά που τθν ζκαναν διαχρονικά ξεχωριςτι: Σθν κουλτοφρα τθσ και τουσ 
ανκρϊπουσ τθσ.  
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Όπωσ προαναφζρκθκε, δεν υπάρχουν περικϊρια για περαιτζρω ςυρρίκνωςθ. Αντίκετα, το Δίκτυο πρζπει να 
ςτθριχκεί από τθν Τράπεηα με κάκε τρόπο ϊςτε να ςυνεχίςει να είναι το ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα. Το 
Δίκτυο κα είναι και τθν επόμενθ περίοδο ςτθν κορυφι των προτεραιοτιτων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Απαιτοφμε πλζον 
να μπει – ζμπρακτα και ουςιαςτικά – ψθλά και ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ Τράπεηασ. 

7. Σ.Τ.Π.Ε.Σ.   

Το Ταμείο Υγείασ είναι ζνασ ιςτορικόσ κεςμόσ για τουσ εργαηόμενουσ. Θ αξία του και θ ςυνειςφορά του 
ζγιναν ορατά και ςτουσ πλζον δφςπιςτουσ τθν περίοδο τθσ πανδθμίασ όπου το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εκτόσ από τισ 
υψθλοφ επιπζδου παροχζσ υγείασ προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ του, βοικθςε κακοριςτικά και ςτθ δθμιουργία 
αιςκιματοσ αςφαλείασ ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ και ςτθν ίδια τθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ. Εξάλλου, μζςω 
τθσ πρόςφατθσ ζρευνασ εργαςιακισ εμπειρίασ, αναγνωρίςτθκε και ωσ το βαςικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για 
τουσ εργαηόμενουσ. Ωςτόςο, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πλιττεται διαχρονικά από τθ ςυνεχι μείωςθ προςωπικοφ και για 
το λόγο αυτό θ ενίςχυςι του από τθν Τράπεηα είναι διαρκϊσ ανάμεςα ςτισ βαςικζσ διεκδικιςεισ του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είτε μζςω των Επιχειρθςιακϊν Συμβάςεων είτε μζςω τθσ πρόςφατθσ χορθγίασ τθσ Ε.Τ.Ε. 
Αναμζνουμε από τθ Διοίκθςθ να ςυνεχίςει τθν ενίςχυςθ του Ταμείου και τθν υλοποίθςθ των δεςμεφςεων 
που ζχει αναλάβει. 

8. ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Ηθτιςαμε από τθ Διοίκθςθ να προχωριςει άμεςα ςτισ προβλεπόμενεσ από τον Κανονιςμό ενζργειεσ για τθν 
πραγματοποίθςθ του Συμβουλίου Προαγωγϊν Ανωτάτων και τθν ζκδοςθ των Πράξεων Διοίκθςθσ που 
εκκρεμοφν εδϊ και μινεσ και αφοροφν ςε ειςθγιςεισ Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων Μονάδων τθσ Διοίκθςθσ 
(αναβακμίςεισ εξειδικευμζνου προςωπικοφ). Επίςθσ, ηθτιςαμε και αναμζνουμε τθν επίλυςθ των λοιπϊν 
κεμάτων που αφοροφν το Προςωπικό (πελατοκεντρικό, οδοιπορικά, πολιτιςτικά, κλπ). 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Βάςθ τθσ τοποκζτθςισ μασ για όλα τα παραπάνω είναι θ διαχρονικι κουλτοφρα του Συλλόγου μασ για 
αναηιτθςθ λφςεων μζςα από διάλογο, διαβοφλευςθ και διαπραγμάτευςθ. Ζχει άλλωςτε αποδειχκεί ςτθν 
πράξθ ότι ζτςι βρίςκονται ουςιαςτικζσ λφςεισ ςτα προβλιματα και ζτςι μόνο καλλιεργείται και εμπεδϊνεται 
ζνα κλίμα αςφάλειασ και εργαςιακισ ειρινθσ που μόνο κετικά αποτελζςματα μπορεί να ζχει και για τουσ 
εργαηόμενουσ και για τθν πορεία τθσ Τράπεηασ. Αντίκετα, ενζργειεσ και αποφάςεισ που φζρνουν τουσ 
εργαηόμενουσ και το Σφλλογο προ τετελεςμζνων, δυναμιτίηουν τθν εμπιςτοςφνθ και δεν μποροφν να γίνουν 
αποδεκτζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι αποφαςιςμζνοσ να υπεραςπιςτεί τα εργαςιακά μασ 
δικαιϊματα με κάκε διακζςιμο μζςο εκφράηοντασ ζτςι τθ βοφλθςθ τόςο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όςο 
και των εργαηόμενων ςυνολικά.       

Θ Διοίκθςθ αναγνϊριςε τθν αξία και τθ ςθμαςία του διαλόγου και τθσ διαβοφλευςθσ με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε για όλα 
τα κζματα που αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ. Τισ επόμενεσ θμζρεσ, ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ κφκλου 
ςυναντιςεων με τθ Διοίκθςθ για τθν επίλυςθ των κεμάτων που απαςχολοφν τουσ εργαηόμενουσ ςτθν Εκνικι 
Τράπεηα, κα πραγματοποιθκεί ςυνάντθςθ με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ όπου κα γίνει 
περαιτζρω εξειδίκευςθ των παραπάνω κεμάτων για τα οποία αναμζνουμε από τθ Διοίκθςθ ςυγκεκριμζνεσ 
απαντιςεισ. 
 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

Ο Πρόεδροσ                           Ο Γεν. Γραμματζασ 
 
 

                                               Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ                 Παπαγιάννθσ Θφμιοσ  


