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ΕΞΑΓΟΡΑ  ΤΗΣ EUROBANK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού 

Δελτίου της δημόσιας πρότασης από την Τράπεζά μας για την απόκτηση του συνόλου 

των κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank, οι διαδικασίες εξαγοράς ήδη 

ξεκίνησαν.  

 Στο πλαίσιο αυτό ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα προχωρήσει στη συγκρότηση 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που θα ασχοληθεί με τα θέματα που θα προκύψουν από τη 

διαδικασία εξαγοράς της Eurobank από την Ε.Τ.Ε., αξιοποιώντας την 

εμπειρία όλων των συνδικαλιστικών στελεχών του από προηγούμενες 

συγχωνεύσεις και έχοντας την στήριξη των νομικών και οικονομικών του 

συμβούλων. 

Κυρίως όμως καλεί τους συναδέλφους της Ε.Τ.Ε. που έχουν πλήρη και σαφή 

εικόνα της δομής και της λειτουργίας της Τράπεζας καθώς και των επιμέρους 

Διευθύνσεων να συμβάλουν με τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία τους στην 

προσπάθεια αυτή, ώστε οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας να συμμετέχουν με 

τεκμηριωμένο λόγο και προτάσεις για όλα τα θέματα που θα τεθούν, 

προστατεύοντας τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων. 

 Παράλληλα ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κάλεσε όλους τους Συλλόγους που 

δραστηριοποιούνται στην Ε.Τ.Ε. να συμμετάσχουν σε ένα Διασυλλογικό 

Όργανο προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός μας. 

Κάλεσμα στο οποίο οι άλλοι Σύλλογοι ανταποκρίθηκαν αμέσως. 

 

 

 



 

 

Συνάδελφοι, 

 

 Στόχος μας είναι στη νέα ενιαία Τράπεζα όλοι οι εργαζόμενοι να 

υπόκεινται στο ίδιο και ενιαίο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς, 

εντασσόμενοι στο Κανονιστικό πλαίσιο της Εθνικής Τράπεζας. Πλαίσιο το 

οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι  αποτελεί εγγύηση για την προστασία της 

εργασίας και των δικαιωμάτων μας και διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο την υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη των εργαζομένων  της νέας 

Τράπεζας μέσα και από τους θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί και έχουν 

αντέξει για πολλά χρόνια με τις αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές που 

έγιναν. 

Καλούμε κάθε συνάδελφο που μπορεί να στηρίξει αυτήν την 

προσπάθεια να επικοινωνεί με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  

Οι στιγμές απαιτούν υπευθυνότητα, συλλογικότητα και συστράτευση.  

 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 
 
 


