
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 102           ΑΘΗΝΑ, 14.6.2017 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) 

ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Πρώτη φορά σε Ελληνική Επιχείρηση θεσπίστηκε το δικαίωμα των εργαζομένων 
για ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και 
ομίλους επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4052/12, ο οποίος 
ενσωμάτωσε στην Εθνική Νομοθεσία την Οδηγία 2009/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην ΕΤΕ αποτελεί επιστέγασμα των επί 
δεκαετία προσπαθειών των εργαζομένων και κατάκτηση του Ελληνικού 
συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι ένα επιπλέον βήμα για την αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων μας για πληροφόρηση, διαβούλευση και διάλογο.  

Εξασφαλίζει τη διαβίβαση όλων των απαραίτητων στοιχείων από τη διοίκηση προς 
τους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές 
συνέπειες των πολιτικών της σε θέματα οικονομικής, εργασιακής και κοινωνικής 
φύσεως.  

Καθιερώνει διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών αναφορικά 
με τα ποικίλα χρηματοοικονομικά και εργασιακά θέματα, τα οποία λόγω της 
στρατηγικής τους σημασίας επηρεάζουν τους εργαζόμενους στο σύνολό τους ή 
τουλάχιστον σε δύο από τις εταιρείες που λειτουργούν σε διαφορετικά κράτη-μέλη 
(το μέλλον των εργασιών του Ομίλου, επέκταση, μειώσεις, πωλήσεις, 
αναδιαρθρώσεις κτλ). 

Αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης άσκησης 
του δικαιώματος πληροφόρησης και διαβούλευσης στις θυγατρικές εταιρείες του 
ομίλου, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση όλων των 
ζητημάτων επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών. 

Στο ΕΣΕ συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων από: 

Ελλάδα - 8 μέλη,  Βουλγαρία - 2 μέλη, Ρουμανία - 1 μέλος, Κύπρο - 1 μέλος, 
Μάλτα - 1 μέλος, Η.Β. - 1 μέλος. 
 
Το διήμερο 29 – 30 Μαΐου έγινε στην Αθήνα η πρώτη συνεδρίαση.  

Εκ μέρους της Διοίκησης, στη διήμερη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Γενικοί 
Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού κος Φουρτούνης, Διεθνών Δραστηριοτήτων 
κος Στρατόπουλος καθώς και οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού κος 
Αρμελινιός, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κος Μαντζανίδης, Στρατηγικής 
Ανθρώπινου Δυναμικού κα Μαραγκουδάκη, Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού και 
Εποπτικών Έργων Κος Νάκος καθώς και άλλα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της 



 

           

Τράπεζας. 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων έγινε ουσιαστική ενημέρωση των 
συμμετεχόντων για τη σημερινή κατάσταση του Ομίλου, τη στρατηγική, την 
εκπαίδευση καθώς και για το σχέδιο αναδιάρθρωσης που ακολουθεί η Τράπεζα 
μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίση, το οποίο την υποχρεώνει σε συρρίκνωση 
και πώληση των θυγατρικών της στην Ελλάδα (Εθνική Ασφαλιστική) και στο 
εξωτερικό. 

Πρόεδρος του ΕΣΕ εκλέχθηκε ομόφωνα ο Πρ. του ΣΥΕΤΕ συν. Γιώργος Αρβανίτης. 

Μέλη από:  

Ελλάδα: Πούπκος Γιάννης, Τασιόπουλος Γιώργος, Παπαγιάννης Θύμιος, Μανταζής 
Βασίλης, Αθανασάκης Γιάννης, Σκανδάλης Βασίλης, Καρζής Νίκος.   

Κύπρος: Χατζηκωστής Λοίζος 

Βουλγαρία: Spasov Vladimir, Daskalov Nikolay 

Ρουμανία: Mihai Laurentia 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την εργασία και τους εργαζόμενους και σε 
συνθήκες ανατροπής των Ευρωπαϊκών κοινωνικών κεκτημένων στη χώρα μας, η 
θεσμοθέτηση του ΕΣΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί ένα ακόμη βήμα 
προάσπισης των δικαιωμάτων μας. Ένα ακόμη βήμα ενημέρωσης, διαβούλευσης 
και παρέμβασης του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο μαζί με τη διασφάλιση 
της θεσμικής εκπροσώπησής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 
αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συλλογικής ενωτικής δράσης ακόμη και 
σε συνθήκες εσωτερικής υποτίμησης της εργασίας και μνημονιακών απαιτήσεων 
για υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων. 

Τιμώντας την ιστορία μας, 

με ενότητα και εμπιστοσύνη στη δύναμή μας, 

υπερασπίζουμε την Εργασία, τους Θεσμούς και τα Δημοκρατικά Δικαιώματα. 
 

                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο 


