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Κφριε Πρόεδρε, 

Κφριε Διευθφνοντα Σφμβουλε, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδζλφιςςεσ, 

Δυςτυχϊσ, λόγω τθσ Πανδθμίασ, και θ φετινι ετιςια ςυνάντθςθ Δικτφου γίνεται με ψθφιακά 
μζςα. Ασ ευχθκοφμε να είναι θ τελευταία φορά και θ επόμενθ να μασ βρει όλουσ υγιείσ και 
δια ηϊςθσ. 

Όπωσ κάκε χρόνο, ζτςι και φζτοσ, θ Διοίκθςθ παρουςιάηει ςτα ςτελζχθ του Δικτφου τουσ 
ςτόχουσ των καταςτθμάτων τθσ για τθ νζα χρονιά. 

Η Εκνικι Τράπεηα, αλλά και ολόκλθροσ ο κλάδοσ, απαλλάςςονται πλζον από το βάροσ των 
κόκκινων δανείων και ςε ςυνδυαςμό με τισ εκτιμιςεισ για ανάπτυξθ γυρίηουν δυναμικά 
ςελίδα, επιςτρζφοντασ ςε ουςιαςτικι κερδοφορία.  

Αυτζσ οι κετικζσ προοπτικζσ όμωσ πρζπει να ωφελιςουν ιςόρροπα τθν πραγματικι 
οικονομία και βζβαια τουσ εργαηόμενουσ και τα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ. 

Ζχουμε εκφράςει με τον πιο ξεκάκαρο τρόπο ότι οι πολιτικζσ ςυρρίκνωςθσ, μείωςθσ 
προςωπικοφ, ςυρρίκνωςθσ του Δικτφου και ςυμπίεςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ ζχουν 
υπερβεί κάκε όριο, είναι αδιζξοδεσ και πλζον δθμιουργοφν παρενζργειεσ ςτθ λειτουργία του 
Οργανιςμοφ. 

H Εκνικι Τράπεηα οφείλει να αναηθτιςει τον πρωταγωνιςτικό τθσ ρόλο μζςα από 
αναπτυξιακζσ πολιτικζσ κζτοντασ ωσ προτεραιότθτα τθ ςτιριξθ τθσ πραγματικισ οικονομίασ, 
των μικρομεςαίων επιχειριςεων και των νοικοκυριϊν. 

Καμία όμωσ κορυφι δεν μπορεί να κατακτθκεί χωρίσ τθ ςυμβολι των εργαηομζνων. Ο 
ανκρϊπινοσ παράγοντασ ιταν, είναι και κα είναι ο πλζον κακοριςτικόσ για τθν πορεία τθσ 
Τράπεηασ. 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. είναι εδϊ, με τισ κζςεισ του και τισ απόψεισ του, για να υπενκυμίηει ςτθ Διοίκθςθ 
τθν αξία και τθ ςυμβολι των ζμπειρων ςυναδζλφων μασ, εργαηομζνων και ςτελεχϊν, τόςο 
ςτθ διαχρονικι πορεία τθσ Τράπεηασ, όςο και ςτισ πιο δφςκολεσ περιόδουσ, με πρόςφατο και 
απτό παράδειγμα τθν πανδθμία. 

  

http://www.syete.gr/
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Οι εργαηόμενοι ςτθν Εκνικι αναμζνουν τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ και αναγνϊριςθ τθσ 
Διοίκθςθσ, θ οποία δεν μπορεί να αναγνωρίηει τθ ςυμβολι των εργαηόμενων ςτθν πορεία τθσ 
τράπεηασ μόνο ςτισ ανακοινϊςεισ τθσ και ςτο δθμόςιο λόγο. 
Το πρϊτο λοιπόν που αναμζνουμε είναι άμεςεσ ουςιαςτικζσ κινιςεισ, που κα άρουν το 
αίςκθμα αναςφάλειασ που επικρατεί. 

Άλλωςτε, όπωσ τεκμθριωμζνα ζχει αναλυκεί πολλζσ φορζσ, ζνα αςφαλζσ, ςφγχρονο και 
υψθλοφ επιπζδου εργαςιακό περιβάλλον αποτελεί ιςχυρότατο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για 
τθν πορεία τθσ τράπεηασ. 

 

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Εδϊ κα ικελα να αναφερκϊ ειδικά ςτο Δίκτυο Καταςτθμάτων. 

Ζνα Δίκτυο που δίνει κακθμερινό αγϊνα για να απορροφιςει τισ αςφμμετρεσ πιζςεισ τθσ 
Πανδθμίασ, τισ ελλείψεισ Προςωπικοφ, τισ αλλαγζσ λόγω Μεταςχθματιςμοφ, τθν 
ψθφιοποίθςθ και τουσ υπερβολικοφσ ςτόχουσ. 

Αςφαλϊσ και είναι κεμιτι θ επιδίωξθ τθσ Διοίκθςθσ να πρωτοποριςει ςτον ψθφιακό 
μεταςχθματιςμό. Αναγνωρίηουμε τθν αξία του και τον ςθμαντικό ρόλο των ςφγχρονων 
εργαλείων τθσ τεχνολογίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων. Όμωσ, τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και 
μοντζλα είναι εργαλεία και ζτςι πρζπει να αντιμετωπίηονται. Η λιψθ των ςωςτϊν 
αποφάςεων είναι ευκφνθ των ανκρϊπων που διοικοφν και αποφαςίηουν. 

Η Διοίκθςθ οφείλει, λοιπόν, να ςκφψει πραγματικά πάνω από τισ ανάγκεσ του Δικτφου και να 
αφουγκραςτεί τουσ εργαηόμενουσ και τα ςτελζχθ του. 

Γι’ αυτό κρίνουμε ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ του Δικτφου, αυτό να 
ςυμμετζχει, από εδϊ και ςτο εξισ, ενεργά και ουςιαςτικά: 

α) ςτθ διαμόρφωςθ των ςτόχων που τίκενται για τα Καταςτιματα, 

β) ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του Πελατοκεντρικοφ Μοντζλου, κάκε Καταςτιματοσ. 

Κανείσ δεν μπορεί να ιςχυρίηεται, ότι γνωρίηει καλφτερα τθν τοπικι κοινωνία και οικονομία, 
τισ προοπτικζσ τθσ, τουσ πελάτεσ, τουσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ και ςυνολικά τισ 
ιδιαιτερότθτεσ του κάκε Καταςτιματοσ, από τα ςτελζχθ και τουσ ανκρϊπουσ που 
αςχολοφνται κακθμερινά ςτο Δίκτυο ι γφρω από αυτό.  

Υπάρχουν τα πραγματικά δεδομζνα που κανζνα μοντζλο, κανζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα 
δεν μπορεί να υπολογίςει. 

Επιπλζον, ιρκε θ ϊρα να απαλειφκεί θ αίςκθςθ ότι οριςμζνα –λίγα ευτυχϊσ, αλλά με ρόλο– 
ςτελζχθ τθσ Διοίκθςθσ αντιμετωπίηουν με ελιτιςμό και απαξιωτικό τρόπο το Δίκτυο. Ιδίωσ 
ςτελζχθ που δεν το γνωρίηουν και δεν ζχουν καμία ουςιαςτικι επαφι μαηί του. Δεν μπορεί οι 
άνκρωποι του Δικτφου να χρεϊνονται άςτοχεσ επιλογζσ τουσ, ςτισ οποίεσ δεν είχαν καμία 
απολφτωσ εμπλοκι και δεν ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των Καταςτθμάτων. 
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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν πρόκειται να ανεχκεί τζτοιου είδουσ ςυμπεριφορζσ και κα παρεμβαίνει 
δυναμικά, όπου τισ διαπιςτϊνει, προκειμζνου να προςτατεφςει τουσ ςυναδζλφουσ του 
Δικτφου. 

Τζλοσ, ςε ό,τι αφορά ςτθ ςτιριξθ του Δικτφου κζλω να τονίςω επιπλζον, ότι είναι επιτακτικι 
θ ανάγκθ για ςτοχευμζνεσ προςλιψεισ προςωπικοφ ςτα Καταςτιματα, κακϊσ τα κενά είναι 
πλζον παραπάνω από ορατά. 

 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Μπροςτά ςτισ πολφμορφεσ προκλιςεισ τθσ εποχισ, θ άρςθ τθσ αναςφάλειασ για κάκε 
ςυνάδελφο είναι για εμάσ κορυφαίο και πρωταρχικό κακικον.  

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεςμεφεται, ότι κα ςυνεχίςει με ςυνζπεια να είναι θ ιςχυρι, κεςμικι, ςυλλογικι 
φωνι των εργαηομζνων και των ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ. 

Η Εκνικι Τράπεηα μπορεί και πρζπει να γίνει ξανά θ θγζτιδα δφναμθ ςτον κλάδο, ςτθν 
κοινωνία και ςτθ ςυνείδθςθ τθσ πελατείασ. Να είναι θ πρϊτθ επιλογι για τισ επιχειριςεισ και 
τθν ελλθνικι κοινωνία. 

Να ξαναγίνει, παράλλθλα, πρότυπο εργοδότθ ςτον κλάδο και ςτθ χϊρα, διαςφαλίηοντασ 
ςυνκικεσ εργαςιακισ αςφάλειασ και προοπτικισ για τον εργαηόμενο ςτθ νζα και δφςκολθ 
εποχι που ηοφμε. Γιατί όλοι οι εργαηόμενοι μποροφν και πρζπει να ςυμμετζχουν, να ζχουν 
αξία και ρόλο. 

Η Ε.Σ.Ε. δεν ζχει ανάγκθ από δογματικζσ μιμιςεισ ξζνων προτφπων και ςυνταγϊν βραχφβιασ 
και αμφίβολθσ αποτελεςματικότθτασ. 

Οφείλουμε να προχωριςουμε προσ το μζλλον με ουςιαςτικό διάλογο, με διαβοφλευςθ, με 
εμπιςτοςφνθ, με υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με αίςκθμα ευκφνθσ και αποφαςιςτικότθτα, αξιοποιϊντασ το κεςμικό του ρόλο, 
κα ςυνεχίςει να προαςπίηεται τα εργαςιακά δικαιϊματα, τουσ εργαςιακοφσ κεςμοφσ και τθν 
υπθρεςιακι προοπτικι όλων των εργαηομζνων ςτθν Εκνικι Τράπεηα. 

Σασ ευχαριςτϊ. 

 


