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ΤΚΚΟΓΟ ΤΠΑΚΚΗΚΩΜ 

ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ 
 

ΑΜΑΙΟΘΜΩΗ 66     ΑΘΗΜΑ, 5.9.2016 

 

ΠΡΟΘΙΖΣΗΘΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ Δ ΒΑΡΟ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΑΗ ΣΩΛ 

ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ 

 

 

Συναδζλφισσες, συνάδελφοι, 

Με ηελ Π.Δ. 357/31.08.2016 ν Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Ε.Τ.Ε. αλέζεζε ηελ 

επνπηεία ηεο Δηεύζπλζεο Σηξαηεγηθήο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζε εηδηθή ζπλεξγάηηδα, ηελ 

νπνία πξνζέιαβε από ηελ αγνξά θαη πάξαπηα ηνπνζέηεζε ζε αλώηαηε νξγαληθή ζέζε.  

Γηα δηθνύο ηεο ιόγνπο, πνπ νθείιεη σζηόζν λα εμεγήζεη, ε Δηνίθεζε ηεο 

Ε.Σ.Ε. έθξηλε όηη απηό πνπ ζήκεξα ρξεηάδεηαη ε Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθάκςεη θαη λα αλαθηήζεη ηνλ εγεηηθό ηεο ξόιν ζηελ αγνξά, ήηαλ έλα 

εηζαγόκελν ζηέιερνο ρσξίο ηηο απνιύησο αλαγθαίεο εκπεηξίεο θαη δεμηόηεηεο ησλ 

ηξαπεδηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη εξγαζηώλ. 

Παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο καο (Αλαθνίλσζε ΣΥΕΤΕ 62/22.07.2016), ε Δηνίθεζε 

πξνρώξεζε ζε κηα  πξνθιεηηθή ελέξγεηα, πνπ επηβεβαηώλεη ηελ απαμησηηθή ηεο 

ζηάζε απέλαληη ζηα πνιπάξηζκα ηθαλά ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο. Σε κηα ελέξγεηα πνπ 

πξνθαιεί εύινγα αηζζήκαηα αγαλάθηεζεο θαη απνγνήηεπζεο ζε εξγαδόκελνπο θαη ζηειέρε, 

ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηελ Τξάπεδα κε επαγγεικαηηζκό θαη απηαπάξλεζε.  

ηα 175 ρξόληα ηεο ηζηνξίαο ηεο, ε Εζληθή Σξάπεδα μεπέξαζε κεγάιεο 

θξίζεηο θαη θαηέθηεζε εγεηηθό ξόιν ζηνλ θιάδν. Η πεηπρεκέλε απηή πνξεία 

νθείιεηαη ζηελ μερσξηζηή εηαηξηθή ηεο θνπιηνύξα θαη πξαθηηθή, νη νπνίεο 

ζηεξίρζεθαλ ζε δεκνθξαηηθνύο εξγαζηαθνύο θαλόλεο θαη ζεζκνύο, ζε ζπλζήθεο νκαιόηεηαο 

θαη  αζθάιεηαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηνπο όξνπο εξγαζίαο, αιιά 

θαη ζηε ζεηηθή παξαθίλεζε, αληί γηα ηνλ εθθνβηζκό ή ηε ρεηξαγώγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σε όια ηα παξαπάλσ, πνπ απνηέιεζαλ  αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο εηαηξηθήο 

ηαπηόηεηαο, ηεο δπλακηθήο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ δεζκώλ καο κε ηελ πειαηεία, βαζίζηεθε ην 

ηζρπξό ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο Ε.Τ.Ε.  

Ζ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΩΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΣΟΤ .Τ.Δ.Σ.Δ. 
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Αλακθίβνια, ε Εζληθή Σξάπεδα κπνξεί θαη πξέπεη λα μαλαγίλεη εγέηηδα 

θαη πξόηππν ηνπ θιάδνπ.  

Απηό όκσο ζα ην πεηύρεη κόλν εάλ δελ ππνλνκεύζεη ηελ ηζηνξηθά 

θαηαμησκέλε ηεο θήκε, ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πξνζθνξά, ηελ εηαηξηθή ηεο 

ηαπηόηεηα θαη θπζηνγλσκία.  

Θα ην πεηύρεη κε ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ έκπεηξνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ πνπ ήδε δηαζέηεη. 

Η Δηνίθεζε πιαλάηαη πιάλελ νηθηξά εάλ λνκίδεη όηη ζα θάλεη ηελ Σξάπεδα 

πην ειθπζηηθή, πην απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξαγκαηηθώλ ηεο 

πξνβιεκάησλ, πόζν κάιινλ πην ρξήζηκε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, 

επηζηξαηεύνληαο ινγηθέο ζπξξίθλσζεο, κε απνζηαζεξνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ 

ζρέζεσλ.   

Η αγλόεζε έκπεηξσλ ζηειερώλ ζαθώο αληηζηξαηεύεηαη ηνπο ζηόρνπο 

αλαζύληαμεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ εγεηηθνύ ξόινπ ηεο Ε.Σ.Ε. θαη ηνπ Οκίινπ.  

Λε ηελ αδηαθαλή πξόζιεςε από ηελ αγνξά θαη ηελ άκεζε αλάζεζε 

αλώηαησλ θαζεθόλησλ επνπηείαο κηαο ζηξαηεγηθά θξίζηκεο Δηεύζπλζεο ηνπ 

Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζε πξόζσπν πνπ  δελ γλσξίδεη ηνλ θιάδν, ηελ Σξάπεδα θαη 

ηελ εηαηξηθή ηεο θνπιηνύξα,  

 δηαςεύδνληαη νη ππνζρέζεηο ηεο Δηνίθεζεο γηα κείσζε ησλ εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ. 

 παγηώλνληαη νη αθξηβνπιεξσκέλεο θαη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο γηα ζηειέρε-

«αιεμηπησηηζηέο», παξαγθσλίδνληαο ή θαη εθκεδελίδνληαο ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο 

αμηόινγσλ ζηειερώλ ηεο Ε.Τ.Ε., ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πξνβάιιεηαη από ηε 

Δηνίθεζε ε πξνζπάζεηα «κείσζεο θόζηνπο θαη εμνξζνινγηζκνύ ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο». 

 δηαησλίδνληαη απαξάδεθηεο πειαηεηαθέο θαη αδηαθαλείο πξαθηηθέο, κε πιήξε 

δηάςεπζε ησλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ εμαγγειηώλ ηεο ζεκεξηλήο Δηνίθεζεο. 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. γλσξίδεη όηη ηα έκπεηξα ζηειέρε, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηνλ 

θνξκό θαη ηελ ηεξαξρία ηεο Σξάπεδαο, έρνπλ πνιιαπιώο δνθηκαζηεί θαη 

επαλεηιεκκέλα απνδείμεη όηη κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ κε επάξθεηα ζε ηδηαίηεξα 

δπζρεξείο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο, ζήκεξα θαη ζην κέιινλ. Η αμηνπνίεζή ηνπο 

είλαη, ινηπόλ, αλαγθαία θαη σθέιηκε γηα ηελ Σξάπεδα. 

Γηα ηνύην, θαινύκε ηε Δηνίθεζε: 

 λα εκπηζηεπζεί, λα αμηνπνηήζεη θαη λα επελδύζεη ζην αμηόινγν δπλακηθό ηεο 

Ε.Σ.Ε., πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ηηο αθξηβέο αλαζέζεηο ζε ηξίηνπο θαη ηνπο 

«αιεμηπησηηζηέο» από ηελ αγνξά. 
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 λα δηαζθαιίζεη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ζηειερώλ ζε 

όια ηα επίπεδα, κε πξνθήξπμε όισλ ησλ ζέζεσλ επζύλεο ζηε Δηνίθεζε, όπσο θαη 

ζην Δίθηπν. 

 λα επαλεμεηάζεη ζρεδηαζκνύο πνπ αγλννύλ ηα ηππηθά θαη ηα νπζηαζηηθά 

πξνζόληα ησλ εξγαδνκέλσλ, βιάπηνληαο ηε κεζνκαθξνπξόζεζκε επηρεηξεκαηηθή 

πξννπηηθή ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε Ε.Τ.Ε. βξίζθεηαη ζε 

έλα θξίζηκν ζηαπξνδξόκη επηινγώλ γηα ην κέιινλ ηεο. 

 λα πξνρσξήζεη ζηηο επόκελεο θαη θνκβηθέο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλόεζε κε ηνλ .Τ.Ε.Σ.Ε. ‘Ορη κε 

πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ καο βάδνπλ απέλαληη. 

Κε Φραγκιαδάκη, 

Πξαθηηθέο απζαηξεζίαο, κεζνδεπκέλεο θήκεο θαη εθβηαζηηθέο ινγηθέο  

ελόςεη ηεο επεξρόκελεο εζεινπζίαο εμόδνπ ζα πέζνπλ ζην θελό.  

Λελ πεξηκέλεηε πσο κε ηέηνηεο θηλήζεηο ζα δηεπθνιπλζεί ε πινπνίεζε 

ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πιάλνπ αλαδηάξζξσζεο. Είλαη καθξάλ λπρησκέλνη όζνη 

πξνζδνθνύλ, κέζα από αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο, λα αιιάμνπλ ηελ ηζηνξηθά 

δηακνξθσκέλε εξγαζηαθή θνπιηνύξα ζηελ Εζληθή Σξάπεδα.  

Οη εξγαδόκελνη θαη ν .Τ.Ε.Σ.Ε. δελ πξόθεηηαη λα αλερζνύλ, νύηε λα 

επηηξέςνπλ πξαθηηθέο θαη πεηξακαηηζκνύο πνπ νδεγνύλ ζε πεξηπέηεηεο, ζε 

εξγαζηαθή ππνβάζκηζε θαη ζε επηθίλδπλν πηζσγύξηζκα ηελ Ε.Σ.Ε.  

 

 

Λε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

             Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 


