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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Συνάδελφοι, 

 Την περασμένη Τρίτη 22/1  πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 

Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τουρκολιά, στην 

οποία συμμετείχαν και στελέχη της Τράπεζας.  

 Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν : 

1.- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. 

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τόνισε ότι για την πλήρωση των κενών διευθυντικών θέσεων 

(Διευθυντές, Τομεάρχες) η Διοίκηση πρέπει να εξαντλεί όλες τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στον Κανονισμό Εργασίας. Οι τοποθετήσεις συμβούλων και 

συνεργατών δημιουργεί ανησυχία και ανασφάλεια στα στελέχη της Τράπεζας.  

 Στα πλαίσια της συζήτησης συμφωνήθηκε η βελτίωση του ισχύοντος  

θεσμικού πλαισίου που θα κατοχυρώνει περαιτέρω την αξιοκρατία, τη διαφάνεια 

και τη δημοσιότητα στον ευαίσθητο χώρο της αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

2.- ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EUROBANK  

 Τονίσαμε ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε θα πρέπει να είναι παρόν σ΄όλα τα στάδια αυτού 

του δύσκολου και μεγάλου εγχειρήματος, καταθέτοντας τις απόψεις του και τις 

προτάσεις του ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το δύσκολο εγχείρημα της 

λειτουργικής συγχώνευσης.  

Ο κ. Τουρκολιάς δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει συνεχής διαβούλευση και 

ενημέρωση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αλλά και  συμμετοχή μας στις επιτροπές 

συγχώνευσης όπως προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία και ο Κανονισμός 

Εργασίας.  

3.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

 Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα θέματα που αφορούν τα 

Ασφαλιστικά μας Ταμεία (Ταμείο Υγείας, Αυτασφάλειας και Επικουρικό) και 



συμφωνήθηκε ότι με συνεχή και ουσιαστικό διάλογο πρέπει να διασφαλιστεί η 

βιωσιμότητά τους, εξασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο παροχών που προσφέρουν 

οι οργανισμοί αυτοί στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.  

4.- Λέσχη Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  

 Η Διοίκηση αποδέχθηκε το αίτημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να λειτουργήσει η Λέσχη 

μας με βάση το προηγούμενο καθεστώς και όχι με το καθεστώς ιδιωτικής 

εταιρείας. Η λειτουργία της λέσχης θα ξεκινήσει στην αρχή του ερχόμενου 

μήνα.  

Συνάδελφοι, 

 Επειδή καθημερινά ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κατακλύζεται από τηλέφωνα για πιθανά 

σενάρια εθελουσίας, σας γνωρίζουμε ότι τέτοιο θέμα δεν έχει τεθεί μέχρι 

σήμερα  από την Διοίκηση. Σε περίπτωση που θα υπάρξει τυχόν πρωτοβουλία 

της Διοίκησης για το θέμα αυτό, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα με 

ειδική ανακοίνωσή μας.  

Καλούμε τους συναδέλφους να μην παρασύρονται από πληροφορίες που 

διοχετεύονται από διάφορες  «έγκυρες»  πηγές και δημιουργούν καθημερινή 

αναστάτωση και σύγχυση στους εργαζόμενους.  

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 
 


