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ΘΕΜΑ:  Αναζήηηζη ‘επενδσηή’ για ηο Acquiring Business ηης Σράπεζας 
 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

Πξόζθαηα, ελεκεξωζήθακε από εθπξνζώπνπο ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εηιεκκέλε απόθαζε 

‘αλαδήηεζεο επελδπηή’ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ην θνκκάηη ηνπ Acquiring Business ηεο 

Σξάπεδαο, ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί θάηω από ην Retail Banking.  

 

Να ζεκεηωζεί πωο δε καο δόζεθε θακηά απάληεζε ζρεηηθά κε ηελ ηύρε ηωλ ζπλαδέιθωλ καο 

πνπ εξγάδνληαη ζην ελ ιόγω ηκήκα, ελώ ζην ίδην επίπεδν θηλήζεθε θαη ε επίζεκε 

ελεκέξωζε ηωλ εκπιεθνκέλωλ ζπλαδέιθωλ γηα ην δήηεκα από ηνπο πξνϊζηακέλνπο ηνπο. 

 

Ο ύιινγνο καο αληέδξαζε άκεζα θαη αλέιαβε πξωηνβνπιία, απνζηέιινληαο επηζηνιή πξνο 

όια ηα ωκαηεία πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Σξάπεδα καο, αιιά θαη ζηελ ΟΣΟΕ 

δειώλνληαο πξνο θάζε θαηεύζπλζε ηελ αδηαπξαγκάηεπηε ζέζε καο γηα ηε δηαζθάιηζε –ζηο 

ακέραιο- ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο αιιά θαη ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ 

καο. 

 

Αλαινγηδόκελνη ηε ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη έρνληαο δηαρεηξηζηεί επηηπρώο 

παξόκνηεο πεξηπηώζεηο ζην παξειζόλ, θηλνύκαζηε κε βάζε ηα όζα νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή καο εκπεηξία, ρωξίο ‘θξπθέο’ ζπλαληήζεηο θαη ‘πηζηνιηέο ζηνλ αέξα’ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε δξάκαηα. 

 

Γηα ην ιόγν απηό, δεηήζακε από ην πιένλ αληηπξνζωπεπηηθό ζωκαηείν λα αλαιάβεη 

πξωηνβνπιίεο θαη λα ζπληνλίζεη ελέξγεηεο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηωλ ζέζεωλ 

εξγαζίαο αιιά θαη ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ καο, δειώλνληαο 

παξάιιεια ηε ζηαζεξή καο ζέζε γηα ηελ πιήξε ζηήξημε καο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

 
 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 
 

ε απηή ηε θάζε πνπ ην ηνπίν είλαη ζνιό θαη δελ ππάξρνπλ επίζεκεο απαληήζεηο, 

παξαθνινπζνύκε ζηελά ηηο εμειίμεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεηωπίζνπκε ην δήηεκα πάληα 
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πξνο όθεινο ηωλ ζπλαδέιθωλ καο 

Γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε ζα ελεκεξωζείηε κε λέα αλαθνίλωζε. 

 

Κάζε ζηηγκή είκαζηε δίπια ζαο! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ΓΙΑ ΣΟ Γ. 

 
       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                        Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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