Ομιλία Προέδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γ. Μότσιου στη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Ε.Τ.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Απευθύνομαι σήμερα σε εσάς ως εκπρόσωπος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε..
Ως εκπρόσωπος του μεγαλύτερου Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.
Ενός Συλλόγου που υπήρξε διαχρονικά και θεσμικός μέτοχος της Τράπεζας, με σοβαρές
μάλιστα απώλειες στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
Με αυτή μου την ιδιότητα καλωσορίζω τα νέα μέλη του Δ.Σ., τα οποία ελπίζω να
συμβάλουν θετικά και ουσιαστικά για να ανακτήσει ξανά η Ε.Τ.Ε. τον ηγετικό της ρόλο
στον τραπεζικό κλάδο.
Αυτό θα συμβεί, εφόσον σεβαστούν και κατανοήσουν την Ιστορία της Εθνικής και
αναπτύξουν παραπέρα τα ισχυρά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στον κλάδο, στην
ελληνική κοινωνία, στην οικονομία της χώρας μας.
Όπως άλλωστε το έκαναν προηγούμενες Διοικήσεις της, με τη θετική συμμετοχή στο Δ.Σ.
της τράπεζας εκπροσώπων από παραγωγικούς φορείς της χώρας και από τους
εργαζόμενους. Συμμετοχή η οποία δυστυχώς καταργήθηκε στα χρόνια της κρίσης.

Κυρίες και κύριοι,
Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας έχουν συμβάλλει καθοριστικά στο να χτιστεί και να
εδραιωθεί διαχρονικά η ιστορία, η ταυτότητα, η φήμη και η αξιοπιστία της Εθνικής
Τράπεζας.
Τόσο ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο, όσο και ως πρότυπο εργοδότη.
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Έχουμε βαθιά επίγνωση ότι δουλεύουμε σε μια τράπεζα με ξεχωριστή ιστορία, ταυτότητα
και κουλτούρα.
Με ισχυρή παράδοση στην συνεννόηση, στον διάλογο, σε πρωτοπόρες και
καινοτόμες εργασιακές ρυθμίσεις και παροχές.
Με ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με την πελατεία σε κάθε γωνιά της χώρας.
Αυτά τα χαρακτηριστικά της ΕΤΕ δεν αποτελούν εμπόδιο στην πορεία της προς το μέλλον,
ούτε είναι «παρωχημένα, γραφειοκρατικά βαρίδια». Αντίθετα είναι στοιχεία υποκίνησης
των εργαζομένων, επιχειρηματικής αξιοπιστίας και συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στις
άλλες τράπεζες.
Διότι μια Τράπεζα -και ειδικά η Εθνική- δεν πουλάει ένα οποιοδήποτε προϊόν.
•

Παρέχει Πίστη, Εμπιστοσύνη και Ποιότητα στους πελάτες, στη χώρα και στις τοπικές
κοινωνίες.

•

Προτάσσει τον υπεύθυνο δανεισμό, το κοινωνικό της πρόσωπο, την ιστορική της
συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας.

•

Στηρίζεται στις ικανότητες και στην κουλτούρα των ανθρώπων της, που σταθερά
αποτέλεσαν το κύριο στοιχείο της φήμης και της υπεροχής της.

Κύριοι μέτοχοι,
Στις δύσκολες συνθήκες της κρίσης και των κεφαλαιακών ελέγχων οι συνάδελφοί μας
στηριξαν με το παραπάνω την Τράπεζα.
Με σημαντικές μισθολογικές θυσίες και αλλεπάλληλες εθελούσιες εξόδους, που οδήγησαν
σε δραστική εξοικονόμηση στις δαπάνες προσωπικού, πάνω από 60% μέχρι σήμερα.
Όμως αυτές οι εξοικονομήσεις δεν λύνουν τελικά το βασικό πρόβλημα, που είναι η
διευθέτηση των πιστωτικών ανοιγμάτων και των κόκκινων δανείων.
Αντιθέτως σε αυτή τη μεταβατική φάση της Τράπεζας:
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•

δημιουργούν κενά εξυπηρέτησης και ελλείψεις ανθρωπίνου δυναμικού στο δίκτυο
καταστημάτων,

•

δημιουργούν προβλήματα σε σημαντικό κομμάτι της πελατείας, που δεν έχει
πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες και υποδομές,

•

οδηγούν σε παραπέρα συρρίκνωση την Τράπεζα,

Οι συνάδελφοί μας, ενώ ακούν για τις σημαντικές προοπτικές της Τράπεζας, ταυτόχρονα
νιώθουν παραγκωνισμένοι.
Νοιώθουν ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία, η εμπειρία και η προσφορά τους στην τράπεζα.
Νοιώθουν ότι δεν έχουν πια σημασία οι αρχές και οι αξίες της Εθνικής Τράπεζας που
υπηρέτησαν με προσήλωση.
Εύλογα αναρωτιούνται, γιατί θα πρέπει να μιμηθούμε κάποιους ανταγωνιστές μας,
αντί να είμαστε εμείς, η ΕΤΕ, ο δημιουργός των προτύπων του κλάδου, όπως
ήμασταν πάντα;

Κύριε Πρόεδρε
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Εμείς πιστεύουμε ότι ο δρόμος της ανάπτυξης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για
να ξεπεραστούν τα προβλήματα και για να εισέλθουμε οριστικά στη θετική φάση
αύξησης των εσόδων και των αποτελεσμάτων της Τράπεζας.
Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο αναγκαίος αναπτυξιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας
απαιτεί πρώτιστα τον σεβασμό στην εταιρική μας κουλτούρα.
Προϋποθέτει ώριμες, αποδεκτές και κατάλληλα προσαρμοσμένες λύσεις και όχι
εφαρμογή αποτυχημένων «τεχνοκρατικών» μοντέλων του παρελθόντος, που
κάποιοι αυθαίρετα αναγορεύουν σε «σύγχρονες» και «καινοτόμες» εφαρμογές.
Κατά την άποψή μας, η ΕΤΕ σεβόμενη:
• την ιστορική της διαδρομή των 180 ετών,
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• την ταυτότητα και την κουλτούρα της,
• την αναπτυξιακή, κοινωνική και εθνική της διάσταση
• τον ιδιαίτερο ρόλο και χαρακτήρα της,
οφείλει σήμερα, στη νέα περίοδο, που ανοίγεται μπροστά μας να εφαρμόσει:
• ένα μεταβατικό, ισορροπημένο και συνεκτικό αναπτυξιακό όραμα,
• Να αντιμετωπίσει υπεύθυνα και ισότιμα την πελατεία.
• Να επενδύσει στους εργαζόμενους και στο στελεχιακό της δυναμικό.
• Να πορευτεί στο μέλλον με αυτοπεποίθηση, διασφαλίζοντας την εργασιακή
ομαλότητα, την ασφάλεια και την προοπτική όλων των εργαζομένων στην Εθνική
Τράπεζα.
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν ήταν και δεν είναι εμπόδιο για μια νέα αναπτυξιακή
δυναμική πορεία που θα φέρει ξανά την Ε.Τ.Ε. να είναι η πρώτη επιλογή των
Ελλήνων.

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Διοίκησης για τη νέα 3ετή Ε.Σ.Σ.Ε. 2019-2022,
στην οποία συνέκλιναν οι απόψεις μας μετά από συστηματικές και ομολογουμένως
σκληρές διαπραγματεύσεις, ήταν ένα σημαντικό βήμα και ένα θετικό μήνυμα της
Διοίκησης προς τους εργαζόμενους, για να πορευτούμε στο αύριο με εμπιστοσύνη, με
ομαλότητα και με αισιοδοξία.
Εμείς πιστεύουμε ότι με διάλογο και με εμπιστοσύνη, με στόχο να κτίσουμε και όχι να
γκρεμίσουμε, μπορούμε να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις που θα στηρίζουν πολύ
καλύτερα τους εργαζόμενους, τα στελέχη, την πορεία και το μέλλον της ΕΤΕ. Θεωρούμε
ότι ένα σύγχρονο μοντέλο εργασιακών σχέσεων για να είναι αποτελεσματικό οφείλει
να στηρίζεται στο ομαδικό πνεύμα και τη συλλογική προσπάθεια. Και αυτό θα
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αποφέρει οφέλη

για όλους. Τους εργαζόμενους, τους μετόχους, την πελατεία, την

οικονομία και φυσικά την Τράπεζα.

Κύριε Πρόεδρε
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Ως Σύλλογος διεκδικούμε πάντα την καλυτέρευση της θέσης όλων των εργαζόμενων
στην Εθνική Τράπεζα. Ταυτόχρονα όμως διεκδικούμε και επιδιώκουμε η Εθνική Τράπεζα,
διατηρώντας τις διαχρονικές της αξίες, τα εθνικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά της
χαρακτηριστικά, να συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία, την οικονομία και την χώρα, όπως
έκανε πάντα. Έτσι πιστεύουμε ότι θα βγούμε οριστικά από τον κύκλο της κρίσης και θα
μπούμε στον κύκλο της ανάπτυξης και της ευημερίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να συμπορευτούμε, προς όφελος και των εργαζομένων
που εκπροσωπούμε και της ίδιας της Τράπεζας και του Ομίλου.
Σας ευχαριστώ!
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