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Ακινα, 11.2.2023 
 

Ομιλία Προζδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Ακ. Ντεκουμζ 
ςτθν Ετιςια Συνάντθςθ Δικτφου 2023 

 
Κφριε Πρόεδρε,  
Κφριε Διευθφνοντα Σφμβουλε,  
Αγαπητοί ςυνάδελφοι και ςυναδζλφιςςεσ, 

Η Τράπεηα, ιδθ από πζρυςι βρίςκεται ςε τροχιά ουςιαςτικισ κερδοφορίασ, θ οποία, παράλλθλα με τθν 
μείωςθ των κόκκινων δανείων, ςυνεχϊσ ενιςχφεται. 

Η γενικι εικόνα και οι περαιτζρω προοπτικζσ είναι ιδιαίτερα κετικζσ. Η Εκνικι Τράπεηα πατάει γερά ςτα 
πόδια τθσ, και είναι πλζον ςε ιςχυρότερθ κζςθ από τον ανταγωνιςμό. Και τοφτο, παρά τθ δφςκολθ ςυγκυρία, 
τθν ζξαρςθ τθσ ακρίβειασ, τθν ενεργειακι κρίςθ και τον ςυνεχιηόμενο πόλεμο ςτθν Ουκρανία με τισ γνωςτζσ 
ςε όλουσ μασ επιπτϊςεισ. 

Τα εφςθμα για αυτά τα κετικά αποτελζςματα ανικουν ςτα ςτελζχθ και ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ 
Ε.Τ.Ε. που ακόμα μια φορά τα δθμιοφργθςαν και τα ςτιριξαν με αξιοπιςτία και επαγγελματιςμό.  

Στόχοσ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ιταν και παραμζνει όλοι οι εργαηόμενοι και τα ςτελζχθ να ωφελοφνται δίκαια και 
ιςόρροπα από τισ κετικζσ επιδόςεισ τθσ Τράπεηασ. Με βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, των αμοιβϊν και 
των εργαςιακϊν δικαιωμάτων, αλλά και τθσ ιδιαίτερα κετικισ κουλτοφρασ που χαρακτθρίηει το ανκρϊπινο 
δυναμικό τθσ Εκνικισ. 

Το πρϊτο βιμα, λοιπόν, ζγινε με τθ νζα Επιχειρθςιακι Σ.Σ.Ε. 2022-2025, μια Σφμβαςθ διαςφάλιςθσ και 
βελτίωςθσ των δικαιωμάτων, των κεςμϊν και τθσ προοπτικισ των εργαηομζνων τθσ Τράπεηασ. 

Μια ςφμβαςθ που, μεταξφ άλλων, αναγνωρίηει ουςιαςτικά και ζμπρακτα τθ ςθμαςία τθσ εργαςίασ ςτο 
Δίκτυο, εξαλείφοντασ επιτζλουσ τθ διάκριςθ ςε ςχζςθ με τισ Διευκφνςεισ, μζςω τθσ εξομοίωςθσ του 
επιδόματοσ Δικτφου και Διοίκθςθσ. 

Το δεφτερο βιμα κα γίνει με τθ ςυηιτθςθ για αλλαγζσ ςτον Κανονιςμό Εργαςίασ, μζςα από ζνα 
ςυγκροτθμζνο, τεκμθριωμζνο και ςυςτθματικό διάλογο. Οι όποιεσ δε αλλαγζσ κρικοφν από κοινοφ ωσ 
αναγκαίεσ, προκειμζνου να ςυμπορευτοφμε ομαλά ςτθ νζα εποχι, οφείλουν:  

 να αφοροφν ςτο ςφνολο των εργαηόμενων και των ςτελεχϊν, με ενιαίουσ κανόνεσ για όλουσ, 

 να προάγουν τθν αξιοκρατία και τθ διαφάνεια, ενδυναμϊνοντασ τισ κεςμικζσ διαδικαςίεσ, πάντοτε με 

τθ ςυμμετοχι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςτα κεςμικά όργανα, 

 να ενιςχφουν τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία και να βελτιϊνουν το εργαςιακό περιβάλλον και τα 

εργαςιακά  δικαιϊματα, χωρίσ βλαπτικι μεταβολι για κανζνα εργαηόμενο, 

 να διαςφαλίηουν τθν ομαλι υπθρεςιακι εςωτερικι εξζλιξθ κάκε εργαηόμενου ϊςτε να μθ γίνει θ 

Τράπεηα κζντρο «διερχομζνων» ςτελεχϊν από τθν αγορά, που απλά τθ βλζπουν ςαν άλλο ζνα ςκαλί 

εμπλουτιςμοφ του βιογραφικοφ τουσ. 

Τζλοσ, δεν μποροφμε να παραγνωρίςουμε το γεγονόσ ότι προχωροφν απρόςκοπτα τα τελευταία χρόνια οι 
προκθρφξεισ Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν ςτο Δίκτυο, ενϊ το τελευταίο διάςτθμα ζχει ολοκλθρωκεί ζνα 
μεγάλο μζροσ των προαγωγϊν ςτουσ Λογιςτικοφσ Βακμοφσ  -κα ακολουκιςουν ςφντομα και οι υπόλοιποι-  
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ενϊ αναμζνεται και θ κάλυψθ κζςεων ευκφνθσ (υποδιευκυντϊν, προϊςταμζνων τμιματοσ και υπθρεςίασ) 
ςτθ Διοίκθςθ. 

Μθν ακοφτε, λοιπόν, τουσ καλοκελθτζσ που ονειρεφονται κατάργθςθ δικαιωμάτων, κεςμϊν και διαδικαςιϊν 
ι που επικυμοφν, για δικοφσ τουσ ιδιοτελείσ ςκοποφσ, να διχάςουν καλλιεργϊντασ τθν αναςφάλεια ςτουσ 
ςυναδζλφουσ. 

Σασ διαβεβαιϊνω ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ιταν, είναι και κα παραμείνει εγγυθτισ του Κανονιςμοφ Εργαςίασ και των 
Συλλογικϊν Συμβάςεων. 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,  

Όλεσ οι διεκνείσ ςυγκρίςεισ τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι ςτθν Ελλάδα όχι μόνο ζχουμε υπερβολικι 
ςυρρίκνωςθ του δικτφου καταςτθμάτων όλων των Τραπεηϊν, των εργαηόμενων κακϊσ και των ATMs, ανά 
εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό, αλλά και εμφανι αναντιςτοιχία με τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και τισ 
ςυναλλακτικζσ ςυνικειεσ τθσ πελατείασ. 

Τα αποτελζςματα τα βιϊνουν κακθμερινά οι ςυνάδελφοι ςτα εναπομείναντα καταςτιματα, καλοφμενοι 
να καλφψουν πολλαπλάςιεσ ανάγκεσ, με μειωμζνο δυναμικό αλλά και αντιμετωπίηοντασ τθν κακθμερινι 
δυςφορία μζρουσ τθσ πελατείασ.  

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ζχει επανειλθμμζνα και εμπεριςτατωμζνα αντιταχκεί ςτισ λογικζσ ςυρρίκνωςθσ. Σε λογικζσ που 
αποδυναμϊνουν τθν ίδια τθν Τράπεηα, τον ρόλο τθσ και τθν προοπτικι τθσ να ςτθρίξει τθν πραγματικι 
οικονομία ςε ολόκλθρθ τθν Επικράτεια. 

Δεν λζμε θ Εκνικι Τράπεηα να μείνει πίςω ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό. Θεωροφμε όμωσ ότι θ τεχνολογία 
είναι πρϊτιςτα εργαλείο που οφείλει να υπθρετεί τον άνκρωπο, δθλαδι τον πελάτθ, τον εργαηόμενο, το 
ςτζλεχοσ και όχι το αντίςτροφο. Και εδϊ ζχει ςθμαςία τα ανϊτατα ςτελζχθ να λαμβάνουν καλά 
ςτακμιςμζνεσ και ιςορροπθμζνεσ αποφάςεισ και να κζτουν τισ προτεραιότθτεσ.  

Δεν γίνεται όλα να είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ και όλα να πρζπει να γίνουν «χτεσ». Δεν γίνεται να 
ςπαταλϊνται άςκοπα ατελείωτεσ ανκρωποϊρεσ ςε ατζρμονεσ ςυςκζψεισ μζςω teams. Τα ςτελζχθ να 
λαμβάνουν δεκάδεσ emails κακθμερινά τα οποία καλοφνται να απαντιςουν άμεςα με ςτοιχεία που απαιτοφν 
χρόνο να ςυλλεχκοφν ι μποροφν να ςυλλεχκοφν και με άλλουσ τρόπουσ. Και μετά να τουσ ηθτείται 
επιτακτικά να αςχολθκοφν με τουσ πελάτεσ και τθν εξυπθρζτθςι τουσ, να επιλφςουν προβλιματα, να 
αςχολθκοφν με τθν τρζχουςα εργαςία τουσ. Πρζπει όλοι να αντιλθφκοφν ότι επιτζλουσ χρειάηεται να μπει 
φρζνο ςτον πλθκωριςμό των μθνυμάτων, τθσ άςκοπθσ πλθροφόρθςθσ και των εντολϊν. 

Για να επανζλκω λοιπόν ςτα κζματα του Δικτφου, κεωροφμε επιτακτικι ανάγκθ: 

 Να ςταματιςει το κλείςιμο καταςτθμάτων. Η παρουςία τθσ Εκνικισ ςε όλθ τθν επικράτεια, ςτο πιο 

απομακρυςμζνο ςθμείο τθσ Χϊρασ ιταν διαχρονικά ζνα από τα ςυγκριτικά τθσ πλεονεκτιματα. Δεν 

πρζπει να το απωλζςουμε.  

 Να διαςφαλιςτεί θ ουςιαςτικι ςυμμετοχι του Δικτφου τόςο ςτθ διαμόρφωςθ των ςτόχων, που 

οφείλουν να είναι εφλογοι, ςυλλογικοί και ρεαλιςτικοί, όςο και των λειτουργικϊν προτφπων κάκε 

καταςτιματοσ. Κανείσ, άλλωςτε, δεν γνωρίηει καλφτερα τθν πελατεία και τισ ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου 

αναφοράσ κάκε καταςτιματοσ, από τα ίδια τα ςτελζχθ και τουσ εργαηόμενουσ ςε αυτό. 

 Να ενιςχυκεί ουςιαςτικά το Δίκτυο ςε μζςα και προςωπικό, με άμεςθ διενζργεια προςλιψεων για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν του, λαμβάνοντασ υπόψθ και τυχόν αιτιματα μετακινιςεων.  

Η Τράπεηα δεν ζχει ανάγκθ οφτε από άλλθ μία ςτρατιά «ςτρατθγϊν», οφτε από «μακθτευόμενουσ 

μάγουσ» που νομίηουν ότι τα ξζρουν όλα. 

Η Τράπεηα ζχει ανάγκθ από «νζο αίμα» ςτθ βάςθ τθσ, ςτισ ρίηεσ τθσ. 
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Τζλοσ, όςον αφορά ςτθν ςτρατθγικι επιλογι τθσ Διοίκθςθσ για κεντροποίθςθ εργαςιϊν του Δικτφου, και θ 
οποία πρζπει να ςτθριχκεί, κα ικελα να τονίςω το εξισ: 

Η ςυγκεκριμζνθ επιλογι, για να ζχει ουςιαςτικό και όςο το δυνατό άμεςο αποτζλεςμα για τα Καταςτιματα, 
είναι επιτακτικι ανάγκθ ςτουσ χϊρουσ τθσ Διοίκθςθσ που εμπλζκονται να επιλζγονται ςτθν κορυφι τθσ 
ιεραρχίασ και ςτθ λιψθ αποφάςεων ςτελζχθ που ζχουν εμπειρία και βακιά γνϊςθ του Δικτφου και τθσ 
Διοίκθςθσ. Όςο οι επιλογζσ εξαντλοφνται ςε νεοπροςλαμβανόμενα ςτελζχθ από τθν αγορά που δεν ζχουν 
καμία γνϊςθ τθσ Τράπεηασ, ίςωσ οφτε τραπεηικϊν εργαςιϊν, οι αςτοχίεσ και οι κακυςτεριςεισ κα 
ςυνεχίηονται. Και κζλω να είμαι ξεκάκαροσ. Δεν πρόκειται να ανεχκοφμε τθν μετακφλθςθ όποιων ευκυνϊν 
ςτα ςτελζχθ του Δικτφου. 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι εδϊ, για να υπενκυμίηει ςτθ Διοίκθςθ τθ ςθμαςία τθσ δζςμευςθσ, τθσ κουλτοφρασ και τθσ 
αξιοπιςτίασ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ απζναντι ςτουσ εργαηόμενουσ και τα ςτελζχθ τθσ για τθ διατιρθςθ τθσ 
κετικισ πορείασ τθσ Τράπεηασ ςτθ νζα εποχι.  

Για να τονίηει τθ ςθμαςία τθσ ανκρϊπινθσ επαφισ ςτα καταςτιματα, πζρα και πάνω από τα απρόςωπα 
εναλλακτικά κανάλια που παρζχει θ ψθφιακι τεχνολογία. Τθσ ανκρϊπινθσ επαφισ που -όπωσ ζχει διεκνϊσ 
αποδειχκεί- είναι αναντικατάςτατθ. Ειδικά ςε ζνα κλάδο, όπωσ ο Τραπεηικόσ όπου το «χτίςιμο δεςμϊν 
εμπιςτοςφνθσ», «πίςτθσ» δθλαδι, με τουσ πελάτεσ είναι ο πλζον κρίςιμοσ παράγοντασ για τθν προςζλκυςθ 
και διατιρθςι τουσ. Ήταν, είναι και ελπίηουμε να παραμείνει κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ τράπεηάσ μασ. 

Ο Σφλλογόσ μασ είναι εδϊ, 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 εποχζσ. 

Μασ βρίςκει ςφμφωνουσ το ςφνκθμα τθσ ςθμερινισ εκδιλωςθσ «Ομάδα Δυνατι-Ομάδα Εκνικι». Για να 
είναι όμωσ μια ομάδα ιςχυρι πρϊτα και πάνω απ’ όλα προχποκζτει ςυλλογικότθτα, αλλθλεγγφθ, 
αλλθλοςεβαςμό, κατανόθςθ, ςυλλογικό-ςυμμετοχικό management, ιςχυροφσ ςυλλογικοφσ κεςμοφσ. Σε μια 
τζτοια προςπάκεια δεν υπάρχει χϊροσ οφτε για ατομικότθτα και ατομικοφσ ςτόχουσ, οφτε για 
«απολυτότθτα» και «αυκεντίεσ». 

Οι πολλαπλϊσ δοκιμαςμζνοι εργαηόμενοι και τα ςτελζχθ δεν είναι προςωρινοί και αναλϊςιμοι.  

Είναι ανεκτίμθτο κεφάλαιο για τθν Τράπεηα. 

Για αυτό επιμζνουμε να ηθτάμε από τθ Διοίκθςθ να επενδφει ουςιαςτικά ςτουσ εργαηόμενουσ.  

Με όραμα για το μζλλον. 

Με ςυςτθματικι προετοιμαςία και κατάλλθλθ επανεκπαίδευςθ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ και δεξιότθτεσ.  

Με ςτόχουσ ςυλλογικοφσ, ρεαλιςτικοφσ και  βιϊςιμουσ, που δεν κα υποςκάπτουν το ςυμφωνθμζνο ωράριο 
και τα εργαςιακά δικαιϊματα.   

Ωσ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με ςεβαςμό ςτθν ιςτορία μασ και ςτον κεςμικό μασ ρόλο, αυτοφσ τουσ κανόνεσ και τθ 
φιλοςοφία εκφράηουμε, προαςπίηουμε και διεκδικοφμε, με αποφαςιςτικότθτα και με αίςκθμα ευκφνθσ. 
Συνεχίηουμε κακθμερινά τθν μάχθ για ζνα καλφτερο και αςφαλζςτερο μζλλον για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ 
ςτθν Εκνικι Τράπεηα. 

Σασ ευχαριςτώ. 


