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Ανακοίνωςθ Νο 104

Ακινα, 23.12.2021

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ΘΑ ΠΡΟΑΠΙΕΙ, ΜΕ ΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΣΙΚΟΣΗΣΑ,
ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΣΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΜΕΑ
Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι,
Ο Σφλλογόσ μασ ζχει τονίςει ςε κάκε ευκαιρία τθν αντίκεςι του ςτισ πολιτικζσ ςυρρίκνωςθσ που υλοποιεί τα
τελευταία χρόνια θ Διοίκθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ.
Με ακλόνθτα επιχειριματα ζχουμε αναδείξει και κα ςυνεχίςουμε να αναδεικνφουμε τα πολλαπλά
αδιζξοδα ςτα οποία οδθγοφν αυτζσ οι πολιτικζσ και τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τουσ ςε επιμζρουσ κρίςιμουσ
τομείσ του κοινωνικοφ ςυνόλου (μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ευάλωτεσ κατθγορίεσ ςυμπολιτϊν μασ, τοπικζσ
κοινωνίεσ). Η όποια κερδοφορία που προκφπτει από τθ ςυρρίκνωςθ και τθ μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ και
όχι από τθν ανάπτυξθ των τραπεηικϊν εργαςιϊν, δεν είναι οφτε ςτζρεθ, οφτε βιϊςιμθ, και τελικά οδθγεί ςε
μεγαλφτερα προβλιματα. Για εμάσ, θ Εκνικι Τράπεηα πρζπει να αλλάξει προςανατολιςμό ϊςτε να παίξει και
πάλι τον πρωταγωνιςτικό ρόλο που είχε διαχρονικά ςτθν Εκνικι Οικονομία.
Οι εργαηόμενοι, ανεξάρτθτα από τισ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ, δίνουν κακθμερινά τον
καλφτερο εαυτό τουσ και ζχουν αποδείξει, ακόμα και ςτισ πιο δφςκολεσ περιόδουσ (capital controls,
πανδθμία) ότι αποτελοφν τθν κινθτιρια δφναμθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ. Το ελάχιςτο που απαιτοφμε είναι θ
αναγνϊριςθ τθσ ςυμβολισ των ςυναδζλφων ςτα αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ και ο ςεβαςμόσ για τον
κακθμερινό αγϊνα που δίνουν. Αναγνϊριςθ και ςεβαςμόσ ςτθν πράξθ και όχι ςτα λόγια, με ανακοινϊςεισ
και ευχαριςτιρια μθνφματα όταν ςτο δια ταφτα αποδεικνφεται το αντίκετο.
Και εφλογα ρωτάμε τθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ, είναι αναγνώριςθ και ςεβαςμόσ προσ τθν προςπάθεια των
ςυναδζλφων:
 Οι άμεςεσ και ζμμεςεσ πιζςεισ -με τθν παρότρυνςθ ι τθν ανοχι τθσ Διοίκθςθσ- για αποχϊρθςθ με
εκελοφςια ζξοδο (ακόμθ και με τθλεφωνιματα εκτόσ ωραρίου ςτα ςπίτια) με απειλζσ για δυςοίωνεσ
εξελίξεισ ςτθ ςχζςθ εργαςίασ τουσ με τθν Τράπεηα (π.χ. απειλζσ περί απόςχιςθσ Διεφκυνςθσ που ςτθν
πράξθ δεν ζχει καν ςυςτακεί);
 Οι εξοντωτικοί ρυκμοί ςε Μονάδεσ Διοίκθςθσ και ςε Δίκτυο για τθν επίτευξθ μθ ρεαλιςτικϊν ςτόχων;
 Η εξωτερίκευςθ βαςικϊν τραπεηικϊν εργαςιϊν και θ ξαφνικι κατάργθςθ Διευκφνςεων και Υπθρεςιϊν
τθσ Τράπεηασ με τθν αβεβαιότθτα που αυτό ςυνεπάγεται για το εργαςιακό τουσ μζλλον;
 Η μετακίνθςθ ςε νζεσ Διευκφνςεισ χωρίσ καμία προειδοποίθςθ, αλλά και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ με
κατάχρθςθ διευκυντικοφ δικαιϊματοσ, ςε κζςεισ αναντίςτοιχεσ με τα υπθρεςιακά προςόντα και τισ
δυνατότθτεσ τουσ;
Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι,
Δυςτυχϊσ με τισ πράξεισ τθσ θ Διοίκθςθ αποδεικνφει ότι επενδφει ςτθ λογικι του εκφοβιςμοφ των
εργαηόμενων και ςτθ δθμιουργία κλίματοσ αναςφάλειασ, παρά τα περί του αντικζτου λεγόμενα, ακόμθ
και ςτα e-mail του Διευκφνοντοσ υμβοφλου.
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Μετά και τθν τελευταία ςυνάντθςθ με τθ Διοίκθςθ για το νζο πελατοκεντρικό, ενθμερϊςαμε για τα
αποτελζςματα τθσ. Οι κζςεισ μασ είναι ςαφείσ και ξεκάκαρεσ (ανακ. Νο 103/9.12.2021).
Επαναλαμβάνουμε και ξεκακαρίηουμε προσ κάκε κατεφκυνςθ:





Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ποτζ δεν ςυμφϊνθςε -οφτε κα μποροφςε να ςυμφωνιςει- ςε «λιτά οργανογράμματα» που
περιλαμβάνουν μειϊςεισ κζςεων ευκφνθσ, μειϊςεισ προςωπικοφ ςτα καταςτιματα και περικοπι
επιδομάτων και αμοιβϊν.
Η όποια προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα του Δικτφου κα πρζπει να γίνει χωρίσ βλαπτικι μεταβολι για
οποιονδιποτε ςυνάδελφο είτε αυτό αφορά οργανικζσ κζςεισ είτε μιςκολογικά κζματα.
Κανείσ εργαηόμενοσ δεν περιςςεφει ςτο Δίκτυο (οφτε φυςικά ςτθ Διοίκθςθ). Αντικζτωσ είναι επιτακτικι
πλζον θ ανάγκθ για νζεσ προςλιψεισ ςτο Δίκτυο Καταςτθμάτων.

Καλοφμε τθ Διοίκθςθ:






Να ςταματιςει είτε να κατευκφνει είτε να ανζχεται κάκε είδουσ απαξιωτικι ςυμπεριφορά προσ τουσ
ςυναδζλφουσ. Οι απειλζσ και θ καλλιζργεια φόβου δεν ζχουν κζςθ ςτθν Εκνικι Σράπεηα.
Δεν κα επιτρζψουμε τθν αναπαραγωγι κλίματοσ αναςφάλειασ που προζρχεται από επιχειρθματικζσ
επιλογζσ τθσ Τράπεηασ, όπωσ είναι το κλείςιμο μεγάλου αρικμοφ hub μονάδων και του προςωπικοφ που
απαςχολείται ςε αυτζσ, θ κεντροποίθςθ διαδικαςιϊν, οι αλλαγζσ οργανογράμματοσ.
Να εμπιςτευτεί τα ςτελζχθ που προζρχονται από τον κορμό τθσ Τράπεηασ (τόςο ςτθ Διοίκθςθ, όςο και
ςτο Δίκτυο) και γνωρίηουν ςε βάκοσ τα πραγματικά προβλιματα του Δικτφου. Είναι ςτελζχθ που
μποροφν να δϊςουν λφςεισ ουςίασ για τα Καταςτιματα.
Η Κεντροποίθςθ των εργαςιϊν του Δικτφου να πραγματοποιθκεί με ςωςτό προγραμματιςμό,
μελετθμζνα και χωρίσ πίεςθ χρόνου, για να υπάρξει αποτζλεςμα. Στόχοσ πρζπει να είναι θ ουςιαςτικι
αποςυμφόρθςθ των Καταςτθμάτων και όχι θ προςχθματικι «μαηικι παραγωγι» ζργων για το
«κεακιναι». Οι εργαηόμενοι και τα ςτελζχθ ςτισ αρμόδιεσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ που αςχολοφνται με τα
ςυγκεκριμζνα ζργα ζχουν ξεπεράςει τα όρια τουσ ενϊ οι ςυνάδελφοι ςτο Δίκτυο δεν βλζπουν
ουςιαςτικό αποτζλεςμα.

Απαιτοφμε ενθμζρωςθ, διαβοφλευςθ και διάλογο προκειμζνου να βρεκοφν κοινά αποδεκτζσ λφςεισ ςε
κζματα που επθρεάηουν τθν οικονομικι και εργαςιακι κζςθ των ςυναδζλφων μασ ςτθν Εκνικι Τράπεηα.
Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ςτακερά απζναντι ςε παρωχθμζνεσ και απαξιωτικζσ πρακτικζσ. Πρακτικζσ που ζχουν
ειςαχκεί από άλλουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ και δεν ταιριάηουν με τθν ιςτορία και τθν εργαςιακι κουλτοφρα
τθσ Εκνικισ Τράπεηασ.
Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να ςυνεχίηουν να μασ ενθμερϊνουν και να βρίςκονται ςε εγριγορςθ και
ετοιμότθτα!
Σο μινυμά μασ είναι δυνατό και κακαρό: Τα δικαιϊματα των εργαηόμενων είναι αδιαπραγμάτευτα και ο
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι εδϊ για να τα υπεραςπίηεται, με κάκε μζςο!
Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Γιώργοσ Μότςιοσ

Θφμιοσ Παπαγιάννθσ
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