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Ομιλία  του Προζδρου του ΤΕΣΕ 

ΑΘ. ΝΣΕΚΟΤΜΕ  

ςτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων  

τθσ Εκνικισ Σράπεηασ 

 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022 

Κφριε Πρόεδρε, 
Κφριε Διευθφνοντα φμβουλε, 
Κυρίες και Κφριοι μζτοχοι, 

Απευκφνομαι ςιμερα ςτθ Γενικι Συνζλευςθ με τθν ιδιότθτα του Προζδρου του ΣΥΕΤΕ, του 
αντιπροςωπευτικοφ Συλλόγου των εργαηομζνων ςτθν Εκνικι Τράπεηα. 

Η παρζμβαςι μου ζχει ωσ ςτόχο: 

 Να ςασ παρουςιάςω και να ςασ μεταφζρω τισ κζςεισ και τισ προςδοκίεσ των ςυναδζλφων μου 
εργαηόμενων ςτθν Τράπεηα.  

 Να αναδείξω τθν ιδιαίτερθ ςυμβολι τουσ ςτθν ανοδικι πορεία και ςτα κετικά αποτελζςματα τθσ 
Τράπεηασ και του Ομίλου.    

Οι εκκζςεισ και οι απολογιςμοί επικεντρϊνονται, βζβαια, ςυνικωσ ςε αρικμοφσ και χρθματοοικονομικοφσ 
δείκτεσ.    

Πίςω, όμωσ, από τουσ αρικμοφσ υπάρχουν οι άνκρωποι.  

Οι εργαηόμενοι και τα ςτελζχθ τθσ Εκνικισ.     

Στισ πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ τθσ πανδθμίασ και ςτισ ακόμα πιο δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ τρζχουςασ ςυγκυρίασ, 
αυτοί οι εργαηόμενοι ζδωςαν και δίνουν κακθμερινζσ μάχεσ.  

Με αφοςίωςθ, με φιλότιμο και επαγγελματιςμό.  

Μζςα ςτισ ςφνκετεσ γεωπολιτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ προκλιςεισ που όλοι γνωρίηουμε και 
βιϊνουμε.  

Με νζα εργαςιακά δεδομζνα που δθμιουργοφν θ τθλεργαςία, θ ψθφιοποίθςθ, θ εξωτερίκευςθ εργαςιϊν.    

 

Παρά τισ πολλζσ αναταράξεισ τθσ ςυγκυρίασ, τα αποτελζςματα τθσ ΕΤΕ και του Ομίλου παρουςιάηουν 
ςθμαντικι βελτίωςθ και ιδιαίτερα κετικζσ προοπτικζσ.   

Η ΕΤΕ ςθμειϊνει κορυφαίεσ επιδόςεισ ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο κλάδο. Σε αντίκεςθ, μάλιςτα, με άλλεσ 
Τράπεηεσ, κατάφερε να απομειϊςει δραςτικά τα κόκκινα δάνεια, χωρίσ να προςφφγει ςε απόςχιςθ αυτϊν 
των δραςτθριοτιτων όπωσ ζκαναν οι άλλεσ Τράπεηεσ, που όπωσ εκ του αποτελζςματοσ απεδείχκθ ιταν μια 
ςωςτι επιλογι.   

Αυτό είναι άλλο ζνα παράδειγμα που δείχνει ότι θ «ςυνταγι» των εξωτερικεφςεων και των αποςχίςεων κατά 
κανόνα ζχει μόνο πρόςκαιρα αποτελζςματα και ςτερεί ζναν οργανιςμό από ζμπειρο δυναμικό και 
δυναμικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυνεπϊσ δεν είναι θ καταλλθλότερθ επιχειρθματικι ςτρατθγικι. 

http://www.syete.gr/
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Κακϊσ, λοιπόν, τα αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ είναι καλά και οι προοπτικζσ κετικζσ, εφλογα οι μζτοχοι 
προςδοκοφν να ανταμειφκοφν.  

Σο ίδιο εφλογα όμωσ προςδοκοφν να ςυμμετζχουν ςτα οφζλθ και οι εργαηόμενοι.  

Η τριετισ Επιχειρθςιακι Ε 2022-2025, που πρόςφατα διαπραγματευτικαμε και ςυμφωνιςαμε με τθ 
Διοίκθςθ, είναι ζνα πρώτο κετικό βιμα ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ:  

 Παρζχει μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ ΕΤΕ, διαςφαλίηοντασ και βελτιϊνοντασ τα 
εργαςιακά τουσ δικαιϊματα, 

 Αναγνωρίηει ζμπρακτα τθν ιδιαίτερθ ςυμβολι των εργαηόμενων του δικτφου των καταςτθμάτων, που 
βρίςκονται κακθμερινά ςτθν πρϊτθ γραμμι, 

 Ενιςχφει τουσ εργαηόμενουσ ςτθ μάχθ κατά τθσ ακρίβειασ. Μία μάχθ που βζβαια πρωτίςτωσ είναι 
ευκφνθ τθσ Πολιτείασ. 

 Ενιςχφει κεςμοφσ και παροχζσ για τθ ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ και τθσ Τγείασ, 
 Ειςάγει ζνα ολοκλθρωμζνο πρωτοποριακό πλαίςιο για τθν εφαρμογι τθσ Σθλεργαςίασ ςτθν ΕΤΕ, ωσ ενόσ 

νζου κεςμοφ τθσ ψθφιακισ εποχισ, 
 Αναγνωρίηει και ενιςχφει τθ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ψθφιακι εποχι, 
  Προβλζπει κεςμικό διάλογο για τον Κανονιςμό Εργαςίασ. 
 

Δεν λφςαμε, βζβαια, όλα τα προβλιματα. 

Ζθτιματα όπωσ:  

 το ςυνεχιηόμενο κλείςιμο καταςτθμάτων, που ςυχνά οδθγεί δικαίωσ ςε ζντονεσ αντιδράςεισ τθσ 
πελατείασ και των τοπικϊν κοινωνιϊν, 

 θ εξωτερίκευςθ εργαςιϊν,  
 θ πορεία τθσ ψθφιοποίθςθσ και οι ανάγκεσ εκπαίδευςθσ και ανακατάρτιςθσ των εργαηομζνων, 
 θ εφαρμογι τθσ τθλεργαςίασ, 
 θ τιρθςθ των ωραρίων με τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ, 
 οι ειδικοί ςυνεργάτεσ, 
είναι μερικά από τα φλζγοντα κζματα για τα οποία ηθτάμε τακτικι ενθμζρωςθ και  διαβοφλευςθ με τθ 
Διοίκθςθ. 

Αναμζνουμε από τθ Διοίκθςθ να «ςκφβει» πάνω από τα προβλιματα των εργαηομζνων και να δίνει άμεςεσ 
και δίκαιεσ λφςεισ ςε ςυνεργαςία με τον ΣΥΕΤΕ. 

 

 

Κυρίες και Κφριοι, 

Όπου υπάρχει ειλικρινισ και τεκμθριωμζνοσ διάλογοσ, βρίςκονται λφςεισ και χτίηονται εποικοδομθτικζσ 
ςυμφωνίεσ.  

Αυτό δεν ςθμαίνει ότι κα εκλείψουν οι διαφωνίεσ, οι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ και οι εςτίεσ 
αντιπαρακζςεων.     

Εμείσ παραμζνουμε ςτακερά αντίκετοι με το κλείςιμο καταςτθμάτων, τθν εξωτερίκευςθ εργαςιϊν και τθ 
ςυνεχιηόμενθ μείωςθ του προςωπικοφ, που ζχει πλζον ξεπεράςει κάκε όριο. Είμαςτε αντίκετοι με 
οποιαδιποτε ςτρατθγικι οδθγεί ςε ςυρρίκνωςθ τον Οργανιςμό.  

Αντικζτωσ ςτθρίηουμε κάκε πολιτικι που ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ Τράπεηασ, τθ ςτιριξθ τθσ 
πραγματικισ οικονομίασ, των μικρομεςαίων επιχειριςεων, των νοικοκυριϊν. 
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Βαςικι κζςθ του ΤΕΣΕ ιταν και παραμζνει ότι: 

• για τθν ομαλι μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι Τραπεηικι, θ Διοίκθςθ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τισ 
πραγματικζσ δυνατότθτεσ και ανάγκεσ τθσ πελατείασ.  

• το δίκτυο τθσ ΕΣΕ χρειάηεται ουςιαςτικι ενίςχυςθ.  Σιμερα, με τισ εκελοφςιεσ εξόδουσ και το 
κλείςιμο καταςτθμάτων το δυναμικό του ζχει αποδεκατιςτεί. Οι ςυνάδελφοι πιζηονται να καλφψουν 
πολλαπλάςια κακικοντα και ςτόχουσ ςυχνά εξωπραγματικοφσ. 

• θ πανελλαδικι διάρκρωςθ του δικτφου πρζπει να λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ τισ γεωγραφικζσ 
ιδιομορφίεσ τθσ χϊρασ, κακϊσ και τισ εκνικζσ ευαιςκθςίεσ που κακιςτοφν απαραίτθτθ τθ φυςικι 
παρουςία τθσ ΕΤΕ. 

 

Για εμάσ, αυτι θ ςυνεχιηόμενθ λογικι τθσ ςυρρίκνωςθσ:   

• δεν υπθρετεί τον ρόλο που οφείλει να παίξει θ ΕΤΕ ςτθν χρθματοδότθςθ τθσ οικονομίασ και ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, 

• ζχει δθμιουργιςει ςυνκικεσ τραπεηικοφ αποκλειςμοφ ςτο 1/3 τθσ πελατείασ, κυρίωσ  ςτισ περιφζρειεσ 
και ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, 

• ςτερεί τθν Σράπεηα από αξιόλογο και ζμπειρο δυναμικό, απαραίτθτο ςτθ φάςθ τθσ μετάβαςθσ, τθσ  
αναςφνταξθσ και τθσ ανάπτυξισ τθσ, 

• αντί θ Τράπεηα να επικεντρϊνεται ςτθν αφξθςθ των δανειοδοτιςεων και κατ’ επζκταςθ των εςόδων, 
ςτοχοποιεί μονοςιμαντα τουσ εργαηόμενουσ και το εργαςιακό κόςτοσ, 

δθμιουργεί, τελικά, περιςςότερα προβλιματα από όςα φιλοδοξεί να λφςει. 

 
 
Κφριε Πρόεδρε, 
Κφριε Διευθφνοντα φμβουλε, 
Κυρίες και Κφριοι, 

Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να κεωροφνται «αναλϊςιμοι», οφτε «βάροσ» για τθν Τράπεηα.  

Οι εργαηόμενοι αποτελοφν τθν πθγι και τθν ςτζρεθ βάςθ τθσ αξιοπιςτίασ, τθσ κερδοφορίασ και τθσ κετικισ 
πορείασ τθσ Τράπεηασ. 

Η Διοίκθςθ οφείλει να ενιςχφςει τθν αςφάλεια και τθν προοπτικι των εργαηομζνων και των ςτελεχϊν τθσ με 
ςυνεχι επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, με αμοιβαία εμπιςτοςφνθ.  

Η Εκνικι Τράπεηα οφείλει τϊρα, ςτθ νζα εποχι που ιδθ ζχουμε ειςζλκει, να επενδφςει ςε ςτελζχθ που 
πάνω από τισ δικζσ τουσ εγωιςτικζσ φιλοδοξίεσ βάηουν πρώτα απ’ όλα τουσ ςυναδζλφουσ και το ευρφτερο 
ςυμφζρον, υπθρετώντασ ζνα ςφγχρονο και ελπιδοφόρο ςχζδιο για το μζλλον.  

ΤΕΣΕ και Σράπεηα μζςα από ζναν ςυςτθματικό - κεςμικό διάλογο οφείλουμε, με ωριμότθτα και 
ενςυναίςκθςθ, να αντιμετωπίςουμε τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ και τα κακθμερινά προβλιματα, ζτςι ϊςτε να 
ςυνεχιςτεί με ςτακερά βιματα, θ αναπτυξιακι πορεία τθσ Τράπεηασ και τα κετικά τθσ αποτελζςματα, προσ 
όφελοσ τθσ πελατείασ, των μετόχων, των εργαηομζνων και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Για να παίξει ξανά θ Εκνικι τον ιςτορικό τθσ ρόλο για τον κλάδο, για τθν οικονομία, για τθν χϊρα. 

Για να γίνει θ Εκνικι «πρϊτθ επιλογι» ξανά ωσ εργοδότθσ και ωσ Τράπεηα. 

Σασ ευχαριςτϊ. 

 
  


