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Ανακοίνωςθ Νο 2 Ακινα, 28.01.2022 
 

 

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΣΟ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΑΝΑΦΑΛΕΙΑ 

ΔΕΝ ΣΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Ο Σφλλογόσ μασ ζχει, με ξεκάκαρο τρόπο, ταχκεί ενάντια ςτισ πολιτικζσ ςυρρίκνωςθσ που ςυνεχίηει να 
εφαρμόηει θ Διοίκθςθ. Η ςχετικι επιχειρθματολογία που ζχουμε αναπτφξει είναι ςαφισ και τεκμθριωμζνθ. 

Η Εκνικι Τράπεηα δεν είναι απλά «άλλη μία» τράπεηα, «άλλη μία» επιχείρθςθ. Η πορεία τθσ ταυτίηεται με 
τθν ςφγχρονθ ιςτορία τθσ Χϊρασ. Αυτό δεν πρζπει να το ξεχνάει κανείσ! 

Η κζςθ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ςαφισ. Η προοπτικι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ περνάει μόνο μζςα από αναπτυξιακζσ 
πολιτικζσ και τθν ουςιαςτικι ςτιριξθ τθσ πραγματικισ οικονομίασ, των μικρομεςαίων επιχειριςεων και των 
νοικοκυριών. Οι πολιτικζσ ςυρρίκνωςθσ του Δικτφου, του προςωπικοφ και του εργαςιακοφ κόςτουσ ζχουν 
φτάςει ςτα όριά τουσ. 

Χκεσ, Πζμπτθ 27.01.2022, πραγματοποιικθκε θ τρίτθ ςυνάντθςθ τθσ Διοίκθςθσ με πεντακόςιουσ περίπου 
ςυναδζλφουσ που απαςχολοφνται ςτα «κόκκινα» δάνεια (προςωπικό Τ.Α.U. ςτθ Διοίκθςθ και HUB ςτο 
Δίκτυο), με κζμα τθν πρόταςθ για εκελοντικι μετακίνθςθ του προςωπικοφ των εν λόγω χώρων ςε τρίτθ 
εταιρεία διαχείριςθσ απαιτιςεων. 

Η τοποκζτθςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνάντθςθ (ςε ςυνζχεια των προθγοφμενων) γεννά μία 
ςειρά από ηθτιματα ςτα οποία οφείλει θ Διοίκθςθ να πάρει κζςθ: 

 Πωσ μπορεί θ Διοίκθςθ θ οποία μζχρι και πριν λίγο καιρό, και όςο θ διαχείριςθ των «κόκκινων δάνειων» 

ιταν ηιτθμα επιβίωςθσ για τθν Τράπεηα, να «αποκζωνε» τουσ εργαηόμενοφσ τθσ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ 

χώρουσ, και τώρα, οφτε λίγο οφτε πολφ, να τουσ λζει ότι περιςςεφουν; Ζχει αναλογιςτεί τισ ςυνζπειεσ 

εάν διαρραγεί θ εμπιςτοςφνθ μεταξφ Διοίκθςθσ και εργαηόμενων; 

 Ήταν ι όχι καταλυτικι θ ςυμμετοχι των ςυγκεκριμζνων ςυναδζλφων ςτθν ορκι διαχείριςθ και τελικά 

δραςτικι μείωςθ των «κόκκινων δανείων», όπωσ αυτά αποτυπώνονται ςτα αποτελζςματα του 

Οργανιςμοφ; Είναι δυνατόν να απαξιώνεισ το προςωπικό που με αυτοκυςία και με υψθλό αίςκθμα 

επαγγελματιςμοφ όχι μόνο ανταποκρίκθκε πλιρωσ αλλά ξεπζραςε τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν και 

μάλιςτα με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο μζςα ςτισ πιο αντίξοεσ ςυνκικεσ; 

 Από που προκφπτει ότι το εργαςιακό μασ μζλλον είναι θ ςυχνι αλλαγι εργοδότθ; Το τραπεηικό ςφςτθμα 

οδθγικθκε ςε κρίςθ και πλιρωςε βαρφ τίμθμα από καιροςκοπικζσ επιλογζσ «ςτελεχών» που άλλαηαν 

τουσ εργοδότεσ «ςαν τα πουκάμιςα» και λειτοφργθςαν με απλθςτία ωσ «αρπαχτικά» επιβάλλοντασ 

πολιτικζσ οι οποίεσ εμφάνιηαν επίπλαςτα πρόςκαιρο κζρδοσ αλλά δυςβάςταχτο κόςτοσ ςε βάκοσ 

χρόνου.  

 Από τθ ςτιγμι που θ πρόταςθ για εκελοντικι μετακίνθςθ ςτον servicer είναι τόςο καλι ςε εργαςιακοφσ 

και οικονομικοφσ όρουσ, γιατί δεν απευκφνονται ςτουσ δεκάδεσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ που ζχουν 

προςλάβει; Άλλωςτε πολλοί από αυτοφσ αςπάηονται τθ κζςθ τθσ Διοίκθςθσ για «ςυχνι αλλαγι 

εργοδότθ». Πόςοι ειδικοί ςυνεργάτεσ ζχουν δθλώςει πρόκεςθ να αποδεχτοφν τθν πρόταςθ; 

http://www.syete.gr/
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Η Διοίκθςθ δεν μπορεί να ιςχυρίηεται ότι δεν υπάρχει χώροσ για τθν απορρόφθςθ όλων των ςυναδζλφων 
που δεν κα αποδεχτοφν τθν πρόταςθ για μετακίνθςθ εκτόσ Τράπεηασ. Με τθν αποχώρθςθ εκατοντάδων 
ςυναδζλφων από τισ ςυνεχείσ εκελοφςιεσ και τα κενά που ζχουν δθμιουργθκεί (με τισ γνωςτζσ ςυνζπειεσ ςε 
ωράριο και υπερβολικι πίεςθ προσ τουσ εργαηόμενουσ) όλοι οι χϊροι τθσ Σράπεηασ ζχουν ανάγκεσ, και 
μάλιςτα ςοβαρζσ. Η Τράπεηα όφειλε ιδθ να ζχει εκπονιςει ζνα ςχζδιο ομαλισ μετάβαςθσ και αξιοποίθςθσ 
των ςυναδζλφων και όχι να αιωροφνται αοριςτίεσ και ζμμεςεσ απειλζσ.  

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Το μζλλον μιασ επιχείρθςθσ είναι ςτζρεο όταν ακριβώσ υπάρχει «δζςμευςθ» του εργαηόμενου. H Διοίκθςθ 
οφείλει να ζχει όραμα και ςτρατθγικι. Να εμπνζει και να κινθτοποιεί τουσ εργαηόμενουσ αξιοποιώντασ τισ 
δυνατότθτεσ τουσ. Να αναγνωρίηει τθν προςφορά τουσ. Να δίνει προοπτικι και ευκαιρίεσ εξζλιξθσ με βάςθ 
τουσ μακροπρόκεςμουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ Τράπεηασ. Οι ςυνάδελφοι μασ ςτθν Εκνικι Τράπεηα ζχουν βάλει 
«πλάτθ» ςε πολφ δφςκολεσ, κρίςιμεσ και οριακζσ ςτιγμζσ για τθν πορεία τθσ (οικονομικι κρίςθ, πανδθμία 
κλπ). Δεν είναι και δεν αιςκάνονται περαςτικοί.  

Οι ιςχυροί δεςμοί των εργαηόμενων με τθν Εκνικι Τράπεηα αποτελοφν ιςχυρό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για 
τθ ςτακερι αναπτυξιακι τθσ πορεία. 

Η προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ και των εργαςιακών μασ δικαιωμάτων αποτελεί τθν πρϊτθ προτεραιότθτα 
του Συλλόγου μασ. Εάν υπάρχουν ςχεδιαςμοί εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ για ανατροπι τουσ, απαντάμε ότι 
αυτοί οι ςχεδιαςμοί κα ανατραποφν και κα πζςουν ςτο κενό.  

Θα πρζπει να είναι ξεκάκαρο ότι θ όποια απόφαςθ είναι προςωπικό κζμα του κάκε ςυναδζλφου. Τονίηουμε 
προσ κάκε κατεφκυνςθ ότι καμία παρζμβαςθ, και πολφ περιςςότερο ζμμεςθ απειλι, με ςκοπό να 
επθρεαςτοφν οι ςυνάδελφοι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτι. 

Οι εργαηόμενοι είναι ςτακερά ςυςπειρωμζνοι γφρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ο οποίοσ κα υπεραςπιςτεί με κάκε 
τρόπο τα δικαιώματά τουσ. 

Το νζο Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζχει ιδθ ηθτιςει ςυνάντθςθ με τον Πρόεδρο και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 
όπου και κα κζςει αναλυτικά όλα τα κζματα που απαςχολοφν τουσ εργαηόμενουσ. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι ιςχυρόσ και ζτοιμοσ να αντιμετωπίηει αποφαςιςτικά τισ προκλιςεισ από όπου και αν 
προζρχονται. 

  

 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ  

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ΕΓΓΤΑΣΑΙ ΣΑ ΕΡΓΑΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

   

 

                      Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 

 
                                                                       Για το Διοικητικό Συμβοφλιο, 
                                                                  Ο Πρόεδροσ          Ο Γεν. Γραμματζασ 
 
  

                                                  Ντεκουμζσ Αθανάςιοσ     Παπαγιάννησ Θφμιοσ 


