Ομιλία Προέδρου ΣΥΕΤΕ
ζηη Γενική Συνέλευζη Μεηόχων ΕΤΕ 30 Ιουνίου 2017
Κχξηε Πξφεδξε,
Κχξηε Γηεπζχλνληα,
Κπξίεο θαη θχξηνη κέηνρνη.
Η ηαρεία θαη ιεηηνπξγηθή δηεπζέηεζε ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε αχμεζε ηεο
ξεπζηφηεηαο θαη ε πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ, θαζψο θαη ε αλάθηεζε ηνπ εγεηηθνχ
ξφινπ ηεο ΔΣΔ ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθέο
πξνθιήζεηο.
Καη ηνχην παξά ηελ ηζρπξνπνηεκέλε θεθαιαηαθή βάζε, ηελ επηζηξνθή ηεο ΔΣΔ ζηελ
θεξδνθνξία, ηε ζεκαληηθή ππεξθάιπςε ησλ ζηφρσλ έηνπο 2016 γηα ηε κείσζε ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ.
Η 3ε αλαθεθαιαηνπνίεζε, έηζη φπσο λνκνζεηήζεθε θαη πξνσζήζεθε απφ ηελ
Κπβέξλεζε, θαηέιεμε ζε κηα αζχκκεηξε ηδησηηθνπνίεζε, ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα
πνπ ηνπνζεηήζεθαλ. Πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο παιηνχο κεηφρνπο θαη έβαιε ηνλ ‘Οκηιν
ζε ηξνρηά ζπξξίθλσζεο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ.
Πξφθεηηαη γηα επηινγέο πνπ θαηά ηε δηθή καο άπνςε ειάρηζηα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ
αλάθηεζε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηεο ΔΣΔ ζηελ αγνξά, αθφκα θαη κε ηηο θξαηνχζεο
πξνζδνθίεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο.
Γηα απηά ηα ζέκαηα είρακε έγθαηξε πιεξνθφξεζε θαη δηάινγν κε ηε Γηνίθεζε, κέζσ
θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΣΔ, κε
ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπσλ απφ ζπγαηξηθέο ζε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Κχπξν,
Μάιηα, Η.Β.
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην Δξγαδνκέλσλ, ην πξψην ζηε ρψξα καο ζε Διιεληθφ
‘Οκηιν, απνηειεί γηα καο έλα αθφκα βήκα ελεκέξσζεο, δηαβνχιεπζεο θαη
παξέκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη νη κέρξη ζήκεξα εμειίμεηο, φζν θαη νη παξαπέξα
ζρεδηαζκνί, δελ πξνζθέξνληαη γηα εθεζπραζκφ.
Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πνπ αθνινπζεί ε Σξάπεδα κεηά ηελ ηειεπηαία
αλαθεθαιαηνπνίζε, ηελ ππνρξεψλεη ζε ζπξξίθλσζε θαη ζε πψιεζε ησλ ζπγαηξηθψλ
ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
Πσιήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα εθπνηνχληαη ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο θαη ηξαπεδηθέο
ζπγαηξηθέο ζην εμσηεξηθφ, κε πξνδηαγεγξακκέλε θαηάιεμε ηε ζπξξίθλσζε θαη ηελ
πεξηραξάθσζή ηνπ Οκίινπ ζηελ εγρψξηα αγνξά.
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Αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ, επήιζε ζπξξίθλσζε κε πψιεζε ζπγαηξηθψλ. Γηα καο είλαη
επηρεηξεκαηηθά αθαηαλφεηε θαη επη ηεο νπζίαο απαξάδεθηε ε επηινγή λα πσιεζεί ε
Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κηα θεξδνθφξα θαη δπλακηθή ζπγαηξηθή, εγέηηδα ζηνλ
αζθαιηζηηθφ θιάδν.
Η ίδηα ζηαηηθή ινγηθή επηθξάηεζε θαη ζην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο ΔΣΔ.
Μεηά ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη ηε ζπλαθφινπζε κείσζε
πξνζσπηθνχ, κε ηελ εζεινχζηα ηνπ 2016 έθπγαλ επί πιένλ 1.300 ζπλάδειθνί καο ηεο
ΔΣΔ, νη πεξηζζφηεξνη ζε παξαγσγηθή ειηθία θαη κε ζεκαληηθή εκπεηξία.
Σν θελφ ηεο απνρψξεζήο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηφ θαη ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο
θαη -πνιχ πεξηζζφηεξν- ζην δίθηπν ηεο ΔΣΔ.
Δηδηθά ζην δίθηπν, ε θαηάζηαζε έρεη πιένλ πξνζιάβεη δξακαηηθέο δηαζηάζεηο ζε
πνιιέο πεξηνρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο.
Οη ελαπνκείλαληεο ζπλάδειθνη αλαπιεξψλνπλ 2 ή θαη πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο.
Τπεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ κε έλα κφλν άηνκν.
Σα άδεηα γξαθεία, ε εληαηηθνπνηεκέλε εξγαζία θαη ε ζπζζψξεπζε εθθξεκνηήησλ
απνηεινχλ πιένλ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ ζην δίθηπν.
ην φλνκα κηαο αιφγηζηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο ηίζεληαη ζε θίλδπλν ηφζν ε
αμηνπηζηία ηεο Σξάπεδαο απέλαληη ζηελ πειαηεία ηεο, φζν θαη ε ςπρνζσκαηηθή πγεία
ησλ ζπλαδέιθσλ καο, πνπ ζήκεξα θαηαβάιινπλ ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο.
Η απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα ζπλερηζηεί!!
Η Σξάπεδα κε ηελ πξφζθαηε εζεινχζηα εμνηθνλφκεζε κέζα ζε έλα ρξφλν πάλσ απφ
11% ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ, θάηη πνπ νθείιεη λα πξνζηεζεί ζηηο πξνεγεζείζεο
εμνηθνλνκήζεηο (ηεο ηάμεο ηνπ 40%) ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Με απηά ηα δεδνκέλα θαη αθνχ θαηαγξαθνχλ νη ειιείςεηο, φπσο ήδε έρνπκε δεηήζεη,
ε Γηνίθεζε έρεη ζήκεξα ηε δπλαηφηεηα θαη πξέπεη λα πξνρσξήζεη ην ηαρχηεξν ζε
πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ.
Κπξίεο θαη θχξηνη, ζήκεξα πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηε λέα ηερλνινγία, ηελ ςεθηαθή
κεηάβαζε, ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε θαη άιιεο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο, πνπ πεξηνξίδνπλ
ηελ εξγαζία θαη ζηνλ θιάδν καο, δεκηνπξγψληαο σζηφζν θαη λέεο αλάγθεο ζε
εξγαζίεο θαη εμεηδηθεχζεηο.
Γελ πξέπεη φκσο λα καο δηαθεχγεη φηη, ιφγσ ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο, ζεκαληηθφ
θνκκάηη ηεο πειαηείαο αθνξά ζε ειηθίεο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ δηαζέηνπλ
ππνδνκέο ή θαη εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
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Απηνί νη πειάηεο καο δελ λνείηαη λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ, πφζν κάιινλ λα
απνθιεηζζνχλ απφ ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο.
Αθφκα, πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε φηη θαλέλα ξνκπφη ή ειεθηξνληθή
εθαξκνγή ηχπνπ «Ακέιηα» δελ ζα κπνξέζεη λα ππνθαηαζηήζεη, ζηε ζπλείδεζε ηνπ
πειάηε, ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πξνζσπηθήο επαθήο κε ηνλ
ηξαπεδνυπάιιειν-ζχκβνπιφ ηνπ.
Σέινο, αληί γηα ηε θαηλνκεληθά εχθνιε, αιιά ζαθψο αθξηβφηεξε ιχζε ησλ αλαζέζεσλ
projects ζε ηξίηνπο θαη ηεο εμσηεξίθεπζεο εξγαζηψλ, πξαθηηθή πνπ πξννπηηθά
ππνζθάπηεη ηελ παξαγσγηθή καο αμηνπηζηία θαη ζπλνρή, απαηηείηαη κηα
νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή νπζηαζηηθήο αμηνπνίεζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο ηνπ
ππάξρνληνο θαη αμηφινγνπ δπλακηθνχ ηεο ΔΣΔ, γηα λα ζπκπνξεπηεί θαη λα ζηεξίμεη
ηελ Σξάπεδα ζηε λέα επνρή.
Η πιήξεο κεηάβαζε ηεο ΔΣΔ ζηελ ςεθηαθή επνρή πξέπεη λα γίλεη καδί κε ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηελ θνηλσλία - φρη εξήκελ, πφζν κάιινλ ελαληίνλ ηνπο!!
Αιιειέλδεηε κε ηα παξαπάλσ είλαη ε αδήξηηε αλάγθε λα ππάξμεη νπζηαζηηθή
εκπηζηνζχλε ηεο Γηνίθεζεο θαη πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζηειερηαθνχ
δπλακηθνχ.
Να θιείζνπλ ην ηαρχηεξν θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ
Δξγαζίαο φιεο νη εθθξεκφηεηεο ππεξεζηαθήο εμέιημεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ζηειερψλ κέζα απφ
ην πθηζηάκελν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηεο ΔΣΔ, αληί λα πξνηηκψληαη αιφγηζηα
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη «αιεμηπησηηζηέο» απφ ηελ αγνξά.
Οη απνρσξήζεηο κε εζεινχζηα άλνημαλ εθ ησλ πξαγκάησλ ηνλ δξφκν γηα ηελ αλάδεημε
λέσλ ζηειερψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο.
Η ΔΣΔ νθείιεη λα «θάλεη ηε δηαθνξά» βαζηδφκελε ζην αμηφινγν αλζξψπηλν δπλακηθφ
ηεο.
Σφζν ηα ζηειέρε, φζν θαη θάζε εξγαδφκελνο ζηελ ΔΣΔ, πνπ έρνπλ ηφζν ζηεξίμεη ηελ
Σξάπεδα ζε νκνινγνπκέλσο δχζθνιεο επνρέο, πξέπεη επηηέινπο λα ληψζνπλ
αζθάιεηα, λα δνπλ αλαγλψξηζε θαη πξννπηηθή.
Σφζν ην λέν Οξγαλφγξακκα, φζν θαη θάζε δηαδηθαζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξέπεη
λα ζεκαηνδνηήζνπλ θαη λα επηζθξαγίζνπλ ζρέζεηο δηαθάλεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ηεο
Γηνίθεζεο ζηνλ εξγαδφκελν.
Να αλνίμνπλ πξννπηηθέο εμέιημεο κε αζθάιεηα, δεκνθξαηία θαη δίθαηε κεηαρείξηζε.
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Να δψζνπλ φξακα ζηνπο ζπλαδέιθνπο, πέξα θαη πάλσ απφ ηνπο θνληφθζαικνπο
θαηαλαγθαζκνχο ησλ πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο.
Να αλνίμνπλ, επηηέινπο, πξννπηηθέο βειηίσζεο ησλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο, ζε
αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο αλαληηθαηάζηαηεο θαζεκεξηλήο ζπκβνιήο ησλ
εξγαδφκελσλ ηεο ΔΣΔ, αιιά θαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο ζσξεπκέλεο θαη νμπκέλεο
αλάγθεο ηνπο.
Κιείλνληαο, επηηξέςηε κνπ λα αλαθεξζψ ζηε ζεκαληηθή ζεζκηθή ηνκή ζηελ νπνία
θαηαιήμακε ζε δηαβνχιεπζε κε ηε Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ηηο
ζπλέπεηεο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ λνκνζέηεζε ε Κπβέξλεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ..
ηεο ΔΣΔ.
Οη ξπζκίζεηο απηέο επέβαιαλ ηελ αλαγθαζηηθή απνρψξεζε ηνπ εθιεγκέλνπ
εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γ.. ηεο ΔΣΔ, φπσο ζπλέβε κε εθπξνζψπνπο
άιισλ θνηλσληθψλ-παξαγσγηθψλ θνξέσλ, επεηδή δελ εθπιήξσλαλ ηα ζηελά
ηερλνθξαηηθά θξηηήξηα πνπ επηβιήζεθαλ ψο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα Γ..
ησλ Σξαπεδψλ.
Σέηνηα θξηηήξηα θαλνληθά δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο εθιεγκέλνπο κε
θαζνιηθή ςεθνθνξία εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γ..
Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ην αδηέμνδν πνπ επέθεξε ε λνκνζεζία, κεηά απφ
ηεθκεξησκέλε παξέκβαζή καο ζηε Γηνίθεζε δηακνξθψζακε απφ θνηλνχ κηα
ιεηηνπξγηθή ιχζε, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ην ΣΥ θαη ηνλ SSM θαη
ζεζκνζεηήζεθε πξφζθαηα ζηνλ Καλνληζκφ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, απνηειψληαο
ηνκή γηα νιφθιεξν ηνλ θιάδν.
Ο εθπξφζσπφο καο ζην Γ.. δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ κέινπο πιελ ηεο ςήθνπ,
(έρεη κάιηζηα εμαξρήο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία εδψ θαη 5 ρξφληα πνπ εθιέρζεθε ζην
Γ.. ΔΣΔ απνπνηεζεί ηε ζρεηηθή ακνηβή), απνθηψληαο επηπξφζζεηα θαη ην δηθαίσκα
πξφζβαζεο, δηαβνχιεπζεο θαη παξέκβαζεο ζηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα καο
Δπηηξνπή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ
Γ..
Καη ζην ζέκα απηφ, γηα κηα αθφκα θνξά, απνδείμακε πσο
κπνξνχκε λα βξνχκε επνηθνδνκεηηθέο θαη θνηλά απνδεθηέο ιχζεηο, αξθεί λα
ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε θαη ζέιεζε .
ν ΤΔΣΔ είλαη θαη ζα παξακείλεη δχλακε δηαιφγνπ, ζπζπείξσζεο θαη επζχλεο.
o γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
o γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ κε δηθαηνζχλε θαη πξννπηηθή, ζηηο δχζθνιεο
ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη θαη ε θνηλσλία.
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αο επραξηζηψ
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