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ΑΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Συνάδελφοι, 
 
 Με θέμα την πρόταση της ΕΤΕ για την εξαγορά της Eurobank Ergasias ΑΕ., 

πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση της Διοίκησης της ΕΤΕ, αποτελούμενης από 

τους κ.κ. Ζανιά Γεώργιο, Τουρκολιά Αλέξανδρο, Χριστοδούλου Πέτρο με τους 

προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς των Σωματείων που υπάρχουν στην 

Ε.Τ.Ε. 

 Τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σ΄αυτήν την συνάντηση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Γιώργος 

Γιαννακόπουλος και ο αναπληρωτής Γραμματέας Θύμιος Παπαγιάννης. 

 Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης ανέπτυξαν το σκεπτικό και το σχέδιο της 

πρότασης εξαγοράς της Eurobank από την ΕΤΕ. 

 Ο πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γιώργος Γιαννακόπουλος ανέπτυξε τις θέσεις του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για το νέο σχήμα όπως είχαν διαμορφωθεί σε ειδική συνεδρίαση του 

προεδρείου. 

 Συγκεκριμένα:  

1. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα πρέπει να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του 

Ομίλου της ΕΤΕ και στην εδραίωση της πρωτοκαθεδρίας του στον 

Χρηματοπιστωτικό τομέα. 

2. Να διασφαλιστεί  η σημερινή φυσιογνωμία και η κουλτούρα της Εθνικής 

Τράπεζας. 

3. Θα πρέπει να  διασφαλιστεί η απασχόληση των εργαζομένων. 

4. Να ισχύει ο Κανονισμός Εργασίας και στο νέο σχήμα. 



5. Όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν τα ίδια ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα 

για να μην υπάρχουν εργαζόμενοι διαφόρων ταχυτήτων στην Εθνική 

Τράπεζα (ασφάλιση όλων στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κλπ). 

6. Οι κατ΄εκλογήν ως και οι κατ΄απόλυτον εκλογή προαγωγές όλων των 

βαθμίδων έχουν καθυστερήσει υπερβολικά με ευθύνη των έως τώρα 

Διοικήσεων (από λογιστή Α΄μέχρι και στον βαθμό του υποδιευθυντή Α΄). 

Ζητήσαμε να πραγματοποιηθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι προαγωγές οι οποίες 

εκκρεμούν με valeur μέχρι 1/7/2012, για να μη βρεθούν οι εργαζόμενοι και 

τα στελέχη της ΕΤΕ σε μειονεκτική θέση.  

7. Να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων σ΄όλες τις επιτροπές που 

θα δημιουργηθούν για την ομαλή και επιτυχή πορεία της λειτουργικής 

συγχώνευσης. 

 

Συνάδελφοι, 

 

 Οι απαντήσεις της Διοίκησης ήταν ασαφείς και αόριστες εκτός αυτής που 

αφορά στην απασχόληση, η οποία συμφωνήθηκε και κατοχυρώθηκε με την 

πρόσφατη Επιχειρησιακή Σύμβαση 2012 – 2015. 

 Μ΄αυτόν τον τρόπο δικαιώθηκαν οι πρωτοβουλίες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να 

υπογραφεί μέσα στο καλοκαίρι η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση με αιχμή του 

δόρατος τη διασφάλιση της απασχόλησης, όταν κάποιοι για 

μικροπαραταξιακούς ή μικροπολιτικούς λόγους κατηγορούσαν την 

πλειοψηφία του Δ.Σ. για προδοσία ή για οποιαδήποτε υστερόβουλη 

σκοπιμότητα. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεδριάσει σύντομα για να 

αξιολογήσει την κατάσταση και καλούμε τους εργαζόμενους να είναι σε αγωνιστική 

ετοιμότητα ώστε να διαφυλαχθούν τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά και μισθολογικά 

μας δικαιώματα. 

 

 

         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος  Ο Αν. Γεν. Γραμματέας 

 
                              Γιώργος Γιαννακόπουλος        Θύμιος Παπαγιάννης  

 


