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ΟΧΙ ΣΘ ΤΡΡΙΚΝΩΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ!
ΚΑΛΟΤΜΕ ΣΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΝΑ ΣΑΜΑΣΘΕΙ ΝΑ ΑΙΦΝΙΑΔΙΑΗΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΟΔΟΚΙΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ
Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι,
Τθν ϊρα που:








θ πελατεία ζχει ξαναμπεί μαηικά ςτα Καταςτιματα δθμιουργϊντασ αντίξοεσ ςυνκικεσ ςτθν
κακθμερινότθτα των ςυναδζλφων, λόγω τθσ άρςθσ των υγειονομικϊν περιοριςμϊν και τθσ επανόδου
ςτθν κανονικότθτα,
οι ςυνάδελφοι, τόςο ςτα Καταςτιματα όςο και ςτθ Διοίκθςθ, αιςκάνονται τρομακτικι πίεςθ από τθν
υπερβολικι και αναντίςτοιχθ με τθν οικονομικι πραγματικότθτα ςτοχοκεςία, τθν ίδια ςτιγμι που τα
ωράρια παραβιάηονται ςυςτθματικά,
θ εφαρμογι του νζου πελατοκεντρικοφ μοντζλου μειϊνει τισ προςδοκίεσ και περιορίηει τισ δυνατότθτεσ
εξζλιξθσ και προοπτικισ των ςυναδζλφων δθμιουργϊντασ παράλλθλα ςοβαρά λειτουργικά προβλιματα
ςτο Δίκτυο,
πολλζσ κζςεισ ευκφνθσ ςτθ Διοίκθςθ καλφπτονται από «αλεξιπτωτιςτζσ» τθσ «αγοράσ», χωρίσ καμία
αξιολόγθςθ και με μόνο προςόν τθν «καλι γνωριμία» με υψθλόβακμα ςτελζχθ τθσ τράπεηασ, ςτερϊντασ
τθν προοπτικι από τα αποδεδειγμζνα άξια ςτελζχθ που προζρχονται από τον κορμό τθσ τράπεηασ,

θ Εκτελεςτικι Επιτροπι αιφνιδιαςτικά αποφάςιςε τθν προθγοφμενθ εβδομάδα και προχωράει άμεςα ςε νζο
κλείςιμο 25 Καταςτθμάτων, οδθγϊντασ ςε ζνα νζο κφκλο ςυρρίκνωςθσ τθν Εκνικι Τράπεηα με πολλζσ
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτο ρόλο και ςτθ φυςιογνωμία τθσ Σράπεηασ, ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ και ςτο
εργαςιακό μζλλον των ςυναδζλφων.
Τα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και θ Διοίκθςθ οφείλουν να γνωρίηουν ότι είναι υποχρεωμζνοι να
ενθμερϊνουν και να διαβουλεφονται με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για κάκε απόφαςθ που λαμβάνουν και ζχει επίπτωςθ
ςτισ εργαςιακζσ μασ ςχζςεισ.
Είναι προφανζσ ότι θ ςτάςθ των ςτελεχϊν τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ οδθγεί τισ ςχζςεισ με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ςε
οριακό ςθμείο. Η ευκφνθ των εξελίξεων πλζον βαραίνει αποκλειςτικά τουσ ίδιουσ.
Καλοφμε τθ Διοίκθςθ να «προςγειωκεί» επιτζλουσ ςτθν πραγματικότθτα και να ςκφψει με πραγματικό
ενδιαφζρον πάνω από τα πολλά προβλιματα, αρκετά εκ των οποίων ζχει δθμιουργιςει θ ίδια με τισ
αποφάςεισ τθσ, με ςτόχο τθν άμεςθ επίλυςι τουσ και όχι τθν ικανοποίθςθ δογματικϊν κζςεων που δεν
οδθγοφν πουκενά.
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Ζχουμε τονίςει πολλζσ φορζσ δθμόςια και δεν κα κουραςτοφμε να το επαναλαμβάνουμε ότι θ
ςυνεχιηόμενθ πολιτικι μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ μζςω τθσ ςυρρίκνωςθσ του Δικτφου και τθσ
μείωςθσ προςωπικοφ, είναι μια πολιτικι αδιζξοδθ που μακροπρόκεςμα κα πλιξει ανεπανόρκωτα τον
ιςτορικό ρόλο του ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ.
Τθν ίδια ϊρα εκκρεμοφν εδϊ και καιρό μία ςειρά από ςοβαρά ηθτιματα που απαςχολοφν τουσ
εργαηομζνουσ και τα οποία ζχουμε επανειλθμμζνα κζςει ςτθ Διοίκθςθ, θ οποία δυςτυχϊσ δείχνει
πρωτοφανι αδράνεια.
Θ υπομονι ζχει εξαντλθκεί! Απαιτοφμε, εδϊ και τϊρα, άμεςθ ανταπόκριςθ από τθν πλευρά τθσ
Διοίκθςθσ:





Στθν ζκδοςθ των Πράξεων Διοικιςεωσ για τισ αναβακμίςεισ του εξειδικευμζνου προςωπικοφ που
εκκρεμοφν για πάνω από ζνα χρόνο ενϊ ζχουν πραγματοποιθκεί τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια.
Στισ προαγωγζσ Ανωτάτων κακϊσ και των υπόλοιπων βακμϊν που εκκρεμοφν κακϊσ και ςτισ προαγωγζσ
του τεχνικοφ κλάδου.
Στο αίτθμα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για διατιρθςθ προςωποπαγϊν κζςεων και του φψουσ των αποδοχϊν για τα
ςτελζχθ που χάνουν τισ οργανικζσ τουσ κζςεισ, λόγω του νζου πελατοκεντρικοφ μοντζλου ςτο Δίκτυο.
Στθν ανακεϊρθςθ του πελατοκεντρικοφ ςυςτιματοσ ζτςι ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ τα πραγματικά
δεδομζνα και να δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για ανάπτυξθ των εργαςιϊν και αξιοποίθςθ των
εργαηομζνων.

Κανείσ ςυνάδελφοσ, οφτε ςτο Δίκτυο, οφτε ςτθ Διοίκθςθ, δεν περιςςεφει!
Είναι αδιανόθτο να υπάρχουν ακόμα ςτελζχθ ςτθν Τράπεηα που κεωροφν ότι υπάρχει πλεονάηον προςωπικό
είτε ςτθ Διοίκθςθ, είτε ςτα Καταςτιματα.
Οι «μελζτεσ» για πλεονάηον προςωπικό που διακινοφνται «αριςτερά» και «δεξιά» είναι ανεφάρμοςτεσ, και
δεν ζχουν οφτε κατ’ ελάχιςτο ψιγματα ρεαλιςτικότθτασ, κακϊσ οι παραδοχζσ και οι παράμετροι απζχουν
«ζτθ φωτόσ» από τθν κακθμερινότθτα τθσ Τράπεηασ.
Το μόνο που τελικά πλεονάηει είναι θ αμετροζπεια και θ αλαηονεία οριςμζνων, λίγων ευτυχϊσ, ςτελεχϊν.
Τουσ διαβεβαιϊνουμε ότι κα μασ βρουν απζναντι, με ότι αυτό ςυνεπάγεται.
Η Εκνικι Τράπεηα, με τθ βακιά ιςτορία και τον διαχρονικό τθσ ρόλο, δεν μπορεί να διοικείται με «ςχζδια επί
χάρτου» από «μακθτευόμενουσ μάγουσ».
Όςον αφορά τθν εφαρμογι του Νζου Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ, θ κζςθ του Συλλόγου μασ είναι ξεκάκαρθ και
ζχει αποτυπωκεί δθμόςια με ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ (ειδικι ζκδοςθ τθσ Τραπεηιτικισ, θ οποία είναι
διακζςιμθ και ςτθν ιςτοςελίδα μασ). Καμία παρζμβαςθ εκτόσ πλαιςίου, από ςτελζχθ, δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτι και ο Σφλλογοσ παρεμβαίνει όπου απαιτείται. Καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ, κριτζσ και
κρινόμενουσ, να εφαρμόςουν τθν αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τισ επίςθμεσ οδθγίεσ και μόνο.
Είναι αυτονόθτο ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα παρζμβει και ςτθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ του Συςτιματοσ
Αξιολόγθςθσ, όπου και κα ηθτιςουμε αναλυτικά ςτοιχεία για τθν εφαρμογι του. Όλα όμωσ ςτθν ϊρα τουσ.
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Συναδζλφισσες/Συνάδελφοι,
Τθν προθγοφμενθ Παραςκευι, ανακοινϊκθκαν τα αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ για το α’ τρίμθνο του 2022.
Αποτελζςματα που παρά τθ ρευςτι διεκνι ςυγκυρία και τθν αβεβαιότθτα που αυτι προκαλεί,
επιβεβαιϊνουν για μία ακόμθ φορά τθν κετικι πορεία τθσ τράπεηασ και τθν ιςχυρι κερδοφορία τθσ.
Θ Σράπεηα βρίςκεται ςτο καλφτερο ςθμείο τθσ τελευταίασ δεκαετίασ.
Σφμφωνα με τα λεγόμενα τθσ Διοίκθςθσ: «Κινητήριοσ μοχλόσ ςε αυτά τα ςημαντικά επιτεφγματα είναι οι
άνθρωποι μασ που ανταποκρίνονται με επιτυχία ςτισ προκλήςεισ».
Αυτοί οι άνκρωποι όμωσ, οι εργαηόμενοι τθσ τράπεηασ, δεν αρκοφνται πια «ςτα εφκολα τα λόγια τα
μεγάλα» χωρίσ ζμπρακτθ αναγνϊριςθ αυτϊν των προςπακειϊν τουσ.
Αυτοί οι άνκρωποι, οι εργαηόμενοι τθσ τράπεηασ, δεν ανζχονται άλλο τθ ςυνεχιηόμενθ υποβάκμιςθ τουσ,
τθν προςπάκεια για απαξίωςθ των κεςμϊν που τουσ εκπροςωποφν και τθ ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ τθσ ίδιασ
τθσ Τράπεηασ που υπθρετοφν με αυταπάρνθςθ όλα αυτά τα χρόνια.
Οι αιφνιδιαςτικζσ κινιςεισ, από τθ μία πλευρά, και θ κωλυςιεργία για επίλυςθ ςοβαρϊν εκκρεμϊν
εργαςιακϊν ηθτθμάτων που ζχει κζςει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., από τθν άλλθ, ναρκοκετοφν το δρόμο για τθν υπογραφι
τθσ νζασ Επιχειρθςιακισ Σφμβαςθσ και τθν εργαςιακι ομαλότθτα.
Καλοφμε τθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ να ανακεωριςει ζςτω και αυτι τθν φςτατθ ςτιγμι, τα ςχζδια για
επιπλζον ςυρρίκνωςθ του Δικτφου. Να ςεβαςτεί τισ ανθςυχίεσ των εργαηομζνων και να ανταποκρικεί ςτισ
ανάγκεσ τουσ. Να προχωριςει άμεςα ςε διευκζτθςθ όλων των ανοιχτϊν εργαςιακϊν κεμάτων και να
προςζλκει ςτθν προςεχι ςυνάντθςθ με ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ επί του πλαιςίου των αιτθμάτων μασ.
Απαντιςεισ που κα ανοίγουν το δρόμο για υπογραφι μίασ ουςιαςτικισ και ικανοποιθτικισ Επιχειρθςιακισ
Σφμβαςθσ.
Καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ να βρίςκονται ςε εγριγορςθ και ςε ετοιμότθτα.
Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. κα χρθςιμοποιιςει κάκε διακζςιμο μζςο για να υπεραςπιςτεί με κάκε τρόπο τα εργαςιακά
μασ δικαιϊματα και τουσ εργαηομζνουσ.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα ενθμερϊνει με όλα τα διακζςιμα μζςα κακϊσ και με περιοδείεσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ που
ιδθ πραγματοποιοφνται από κλιμάκια του υλλόγου ςε όλθ τθ χϊρα, για τθν εξζλιξθ των κεμάτων που
ζχουμε ςε εκκρεμότθτα κακϊσ και για τθν πορεία τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν Επιχειρθςιακι Σφμβαςθ.

υνεχίηουμε δυναμικά με ενότθτα και αποφαςιςτικότθτα!

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Παπαγιάννθσ Θφμιοσ
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