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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Το εργατικό κίνημα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο κατάφερε να ψηφιστεί η 

οδηγία 94/95/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία θεσπίζονται τα 

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων και επιβάλλει στις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

να ενημερώνουν και να διαβουλεύονται µε  τους εργαζόμενους για όλες τις 

σοβαρές αποφάσεις του ομίλου. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

οποίο έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 

40/1997, ξεκίνησε (μετά και την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ) τη διαδικασία για 

τη συγκρότηση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων του ομίλου της Εθνικής  

Τράπεζας, προκειμένου να βρίσκεται σε επαφή και να συνεργάζεται με τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων των θυγατρικών τραπεζών της Εθνικής 

Τράπεζας στο διεθνή χώρο. Η προσπάθεια αυτή ανεστάλη με ευθύνη κυρίως 

των προηγούμενων Διοικήσεων της Τράπεζας. 

Στις 30/09 έως 2/10/2015 ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., μετά από πρόσκληση της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργαζομένων (WOW), συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο 

στην πόλη Τίβατ του Μαυροβουνίου με θέμα τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια 

Εργαζομένων. Αναλύθηκε η επιτυχής λειτουργία τους σε χώρες και ομίλους 

επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος για τη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ Σωματείων χωρών που ανήκουν στην ίδια Τράπεζα.  

 Στο συνέδριο έκανε παρέμβαση και ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., Γιώργος 

Αρβανίτης, τονίζοντας την πολύτιμη ανταλλαγή εμπειρίας και τη θέληση του 

Συλλόγου μας να επαναφέρει το θέμα της σύστασης του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. 

Στις 29/10/2015, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. υποδέχθηκε στην Αθήνα τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων από τη Vojvodanska Banka της Σερβίας και 

συμμετείχε μαζί τους σε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δραστηριοτήτων 

Εξωτερικού. 



Συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση, το 

σχέδιο αναδιοργάνωσης της Vojvodanska και τις επιπτώσεις του στις θέσεις 

απασχόλησης στη Σερβία. Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση, για την 

κατανόηση των θέσεων του Σωματείου, τις διευκολύνσεις για τη δράση του και 

τη συνδρομή της Τράπεζας για τη φιλοξενία παιδιών των Σέρβων συναδέλφων 

μας στις κατασκηνώσεις του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επισήμανε τη σπουδαιότητα παρόμοιων συναντήσεων μεταξύ 

Διοίκησης και Σωματείων των θυγατρικών της ΕΤΕ σε άλλες χώρες και τον 

ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Εργαζομένων στην επίλυση πολλών προβλημάτων. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα υποβάλλει άμεσα αίτημα στη Διοίκηση για τη συγκρότηση 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων του ομίλου της Εθνικής  Τράπεζας. 

     

  
 

 
          Συναδελφικά 

Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 

 
    


