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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 118 / 16-05-2017  

 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 06/05/2017 στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας “Divani 

Caravel” η μεγαλειώδης Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας. Στις καταστάσεις 

παρουσίας υπέγραψαν 406 μέλη. 

Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. που λήφθηκαν με ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ο μ ό φ ω ν ε ς: 

Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ., επί της διαδικασίας, εκλογή εφορευτικών επιτροπών για την έγκριση του 

Διοικητικού Απολογισμού, του Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού της Έκθεσης της Ελεγκτικής 

Επιτροπής του Σωματείου, πολιτική αντιμετώπισης αντιδημοκρατικού και παράνομου αποκλεισμού 

του Σωματείου μας από τις εκλογές του Ε.Κ.Α. 
 

Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. 06/05/2017 

Ψηφίσαντα μέλη: 356 

Ψηφοφορίες ΝΑΙ Ποσοστό ΟΧΙ Λευκά-Άκυρα 

Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 340 97,42% 9 5-1 

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 338 96,85% 11 5-1 

Έγκριση Προϋπολογισμού 337 96,84% 11 5-1 

Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής 337 96,56% 12 5-1 

Ευχαριστούμε και από το σημείο αυτό τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη που μας περιβάλουν, 

μέσω των συντριπτικών αυτών ποσοστών έγκρισης των πεπραγμένων του Δ.Σ. 
 

 

Απόψεις της μαζικής Γ.Σ. του Union Eurobank 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
E.F.G. EUROBANK 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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Π ρο ε δρ ε ίο  τη ς  Γ εν ι κή ς  Σ υνέ λε υ ση ς  
 

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους εξής συναδέλφους, για να διευθύνουν τις 

εργασίες:  

 

 Μαρτίδης Νίκος (Πρόεδρος) 

 Παπαχρήστου Νεκταρία (Αντιπρόεδρος) 

 Λαμπροπούλου Κατερίνα (Γραμματέας) 

 

 

 
To Προεδρείο της Γ.Σ.  

V i d e o  
 

 

Η συνολική συλλογική δράση παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά με την προβολή σχετικού βίντεο 

που καταχειροκροτήθηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.  
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Τ οπ οθ ετ ήσ ε ι ς  σ την  Γ εν ικ ή  Συ νέ λ ευ ση  

Ε Ι ΣΗ ΓΗΣΗ  ΛΟ ΓΟ ΔΟΣ ΙΑΣ  Δ .Σ .  

Σ τ άθ η ς  Χ α ρ ί το ς  ( Πρ ό εδ ρο ς Δ .Σ . )  

Εισηγήθηκε τον προς έγκριση 40ο Διοικητικό Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όπως αυτός έχει διανεμηθεί στο σύνολο των μελών του Σωματείου με ειδική έκδοση. 

 

Π ετ υχη μ έν η  δρ ά ση  το υ  Δ .Σ .  
 
Μέσα σε ένα δύσκολο και αντίξοο περιβάλλον για την χώρα, το τραπεζικό σύστημα και την 

οικονομία το Δ.Σ. του πλέον αντιπροσωπευτικού σωματείου των εργαζομένων της εργοδότριας 

Τράπεζας Eurobank (Union) κατάφερε και στον 2ο χρόνο της θητείας του να πετύχει  ό λ ο υ ς  τους 

προγραμματισμένους του στόχους και κυρίως να αναδείξει τα πιο σημαντικά προβλήματα για τους 

εργαζόμενους του χώρου με σειρά πετυχημένων συνδικαλιστικών παρεμβάσεων εντός και εκτός 

Τράπεζας.  

Η αμφίδρομη επικοινωνία κυριάρχησε μεταξύ Union και των μελών μας (περιοδείες Δ.Σ. σε 

όλη την Ελλάδα) γι’ αυτό και αναδείχτηκαν προβλήματα, προτάσεις και θέσεις που βρήκαν 

εποικοδομητικό και πρόθυμο διάλογο συνεργασίας με τους διοικούντες την Τράπεζα στο πλαίσιο 

του υγιούς και μη εξαρτημένου από κόμματα, κυβερνήσεις και εργοδοσία συνδικαλισμού. 

Θέματα όπως:  

 Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι 

 Η νομική κάλυψη των συναδέλφων μαρτύρων υπεράσπισης της Τράπεζας 

 Η επιβράβευση της συνέπειας Προσωπικού και Πελατών της Τράπεζας 

 Το νέο project μετασχηματισμού των καταστημάτων της Τράπεζας 

 Η παρέμβαση στην «Επιτροπή Σοφών» για το Ασφαλιστικό  

 Η απάντηση στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων του 3ου μνημονίου των 

«θεσμών»-Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

τέθηκαν και διεκδικήθηκαν σε όλα τα επίπεδα ευθύνης, όπου η θεσμική αναφορά τους, ΠΑΛΙ 

ΚΑΙ ΜΟΝΟ από το Σωματείο μας… 
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Τ ο  πλ α ί σ ι ο  δρά σ η ς  τ ου  Δ .Σ .  
 

Από μόνο του το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 7,2 δις. 

ευρώ έναντι 900 εκ. ευρώ που προέβλεπε ο νόμος του προϋπολογισμού του 2016 που ψηφίστηκε 

τον Δεκέμβριο του 2015, δείχνει ότι προφανώς κάτι δεν πήγε καλά στους υπολογισμούς. Σε κάθε 

περίπτωση το γράμμα, του πιο βασικού νόμου του Κράτους που είναι ο προϋπολογισμός, δεν 

τηρήθηκε. 

Η μη τήρηση του νόμου δεν ήταν το μόνο πρόβλημα. Αυτό που αναδείχτηκε ήταν ότι αυτό 

που λίγο πολύ έκαναν οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά να συμφωνούν με τους φόρους που 

ζητούσε η τρόικα, επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 

Δέχτηκαν χωρίς ακριβείς εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις έναν υπέρμετρο όγκο δημοσιονομικών 

μέτρων, εκτινάσσοντας λογιστικά το πλεόνασμα. Επιτεύχθηκε μάλιστα παρά την διανομή του 

επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους που θα πρόσθετε 0,4% στο πλεόνασμα δηλαδή θα 

ανέβαζε το τελικό αποτέλεσμα πάνω από το 4% του ΑΕΠ! 

Το λάθος στους υπολογισμούς της κυβέρνησης, φαίνεται και από το γεγονός ότι η οικονομία 

δεν ακολούθησε την βελτίωση των δημοσιονομικών, καθώς το ΑΕΠ το 2016 συρρικνώθηκε έστω και 

οριακά. Η αύξηση, δηλαδή των εσόδων, δεν οφείλεται στην άνοδο της οικονομίας, αλλά σε μια 

πρωτοφανούς επιπέδου φορομπηχτική πολιτική η οποία «μάζεψε» από την αγορά 6,3 δις. ευρώ 

ρευστότητα. 

Παράλληλα, μετά την διανομή του επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους και όσο 

κρατούσε μια ακόμα «περήφανη» και κοστοβόρα διαπραγμάτευση, άρχισαν να φουσκώνουν και 

πάλι τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες – φανερά και κρυφά – 

ξεπερνούν τα 6,5 δις. ευρώ, καθώς η δόση των 6 δις. που κατευθύνονταν για την πληρωμή τους δεν 

έφτασε ποτέ στην Αθήνα. 

Πλήρωνε δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος επί έναν χρόνο, φόρο εισοδήματος, 

προκαταβολές φόρου, ΕΝΦΙΑ, δεκάδες αυξημένους έμμεσους φόρους, προκειμένου να δώσει στην 

«ομάδα των μαχητών» της Κυβέρνησης τον δημοσιονομικό χώρο και τον πολιτικό χρόνο 

προκειμένου να διαπραγματευτεί κάτι που να εξυπηρετεί τις διαθέσεις της κεντρικής επιτροπής του 

ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση και την δόση έπαιρνε και διακρατούσε – προφανώς 

παρανόμως – χρήματα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις επιβαρύνοντας τα οικονομικά τους και 

θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας. 

Αυτές τις διαθέσεις εξυπηρέτησε σε μεγάλο βαθμό και η τρόικα, αφενός με την ανοχή της 

στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων και αφετέρου με την επιμονή της σε πολλαπλάσια δημοσιονομικά 

μέτρα από αυτά που χρειάζεται πραγματικά η οικονομία.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σιδεράτος (Γεν. Γραμματέας), Χαρίτος (Πρόεδρος), Μιχαλάτος (Αν. Γεν. Γραμματέας)  

σε συμβολική φωτογραφία-μήνυμα της Γεν. Συνέλευσης: 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!!! 
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Τ ι  αν τ ι πρ οτ ε ίνο υ με  
 

Μόνον ένας άνεμος επιχειρηματικής προσέγγισης της πραγματικότητας μπορεί να δώσει 

ελπίδες σε νέους ανθρώπους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γηραιά Ήπειρο. Και τούτο διότι 

κοινωνίες που γηράσκουν και έχουν υψηλά δημόσια και ιδιωτικά χρέη δεν μπορούν σήμερα να 

επενδύσουν στην επέκταση του Δημοσίου, όπως στο παρελθόν. Ένα Δημόσιο, εξάλλου, που στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καλύπτει κατά μέσον όρο το 51% του ΑΕΠ της, μας λέει ο διάσημος Γάλλος 

καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Πασκάλ Σαλέν. 

Φέρνει έτσι στο προσκήνιο το θέμα της επιχειρηματικότητας, που είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο σε 

ολόκληρη την Ευρώπη αλλά παρεξηγημένο στην Ελλάδα. 

Το να περιμένει κανείς από αυτοαποκαλούμενους μαρξιστές και μαρξίζοντες να γνωρίζουν τι 

μπορεί να σημαίνει η επιχειρηματικότητα, είναι μάταιος κόπος. Οι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει τι 

έγραψε ο Κάρολος για το επιχειρείν και τους επιχειρηματίες -αλλά, ακόμα και αν αυτό είχε συμβεί, δεν 

έχουν κανέναν λόγο να προβάλλουν παρόμοιες απόψεις. Ο Κάρολος Μαρξ θαύμαζε τους 

ανθρώπους που μπορούσαν να δημιουργήσουν πλούτο και είναι πολύ πιθανό να έχει εμπνευσθεί 

το όλο έργο του από τον θαυμασμό αυτόν, με την προσθήκη εγγελιανής διαλεκτικής. 

Πέρα, όμως, από τον Κ. Μαρξ, οι οικονομολόγοι που ασχολήθηκαν με τον ρόλο του 

επιχειρείν ως εργαλείου οικονομικής ανόδου και κοινωνικής ανελίξεως δεν είναι πολλοί. Κατά κανόνα 

δε, όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα, το έπραξαν από μαρξιστικής σκοπιάς, γεγονός που σκοπίμως 

συνταυτίζει το επιχειρείν με τον καπιταλισμό -που είναι, ωστόσο, λάθος προσέγγιση. 

Τούτων λεχθέντων, στην Ελλάδα της μαζικής ανεργίας των νέων, της εκπαιδευτικής 

εξαθλιώσεως και της πνευματικής ακινησίας, θεωρούμε απαράδεκτο η επιχειρηματικότητα να μην 

αποτελεί κυρίαρχο όραμα. 

Είναι απλός σαδισμός δήθεν φιλελεύθεροι πολιτικοί να υπόσχονται ακόμα θέσεις στο 

Δημόσιο, όταν το τελευταίο αδυνατεί να αγοράσει χαρτί για τα φωτοτυπικά του μηχανήματα! Την 

ώρα που χιλιάδες ταλαντούχοι νέοι ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους, η μη αναγωγή του οράματος 

της επιχειρούσας κοινωνίας σε βασικό όπλο μίας συνολικής μεταρρυθμίσεως στην Ελλάδα δεν είναι 

απλό λάθος ή παράλειψη αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Πρόκειται για πνευματική διαστροφή. 

«Επιχειρηματίας», έγραψε πριν από 300 χρόνια ο Ριχάρδος Καντιγιόν (1686-1739), Γάλλος 

οικονομολόγος που έζησε στην Ιρλανδία, «δεν είναι μόνον αυτός που δημιουργεί και εμπορεύεται 

αγαθά. Είναι επίσης και ο άνθρωπος που ανοίγει δρόμους στις ιδέες και τις πρωτοβουλίες, που 

ανανεώνει διαδικασίες και που τελικά αρνείται να υποτάξει το πνεύμα του στη συνήθεια». 

Η επιχειρηματικότητα, λοιπόν, είναι όραμα. Και οι δήθεν πραγματιστές και ρεαλιστές που 

χαμογελούν ειρωνικά όταν ακούν τη λέξη, άλλα έχουν κατά νου -και σίγουρα όχι πολύ καλά για την 

ανάπτυξη μίας οικονομίας και την πρόοδο μίας κοινωνίας. Ας το έχουν αυτό υπόψη τους κάποιοι 

όψιμοι «μεταρρυθμιστές». 
 

Αυτοκριτική για όλους: Contra στα δόγματα και τον λαϊκισμό  
 

Τέλος, πολλοί από εμάς δεν συνειδητοποιούμε το πόσο γρήγορα αλλάζει το περιβάλλον στις 

μέρες μας. Για παράδειγμα, πριν από 25 χρόνια δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, πριν από 20 χρόνια 

μόλις ελάχιστοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι άρχιζαν να ανακαλύπτουν το Internet και πριν από μια 

δεκαετία τα λεγόμενα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ήταν έξω από τη ζωή μας… 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί συνεχώς νέους κανόνες που δεν έχουμε την κατάλληλη 

οργάνωση και υποδομή να τους αξιοποιήσουμε προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, παρά το 

γεγονός ότι εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι 

γνωρίζοντες υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα τα επόμενα χρόνια, με τη 

δημιουργία ενός καινούριου και απρόβλεπτου κόσμου. 

Οι ειδικοί λοιπόν λένε πως περίπου σε δέκα χρόνια, τα αυτοκίνητα δεν θα χρειάζονται οδηγό. 

Πολλά από τα σημερινά επαγγέλματα δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης και πολύ περισσότερα θα πρέπει 

να διαφοροποιηθούν δραστικά. Είναι αμφίβολο αν υπάρχουν καταστήματα και αν ναι, ποια μορφή 

θα έχουν (π.χ. καταστήματα χωρίς υπαλλήλους, τάση που έχει αρχίσει να δρομολογείται). 

Εφιάλτης για μας τους τραπεζοϋπάλληλους θα είναι η εξέλιξη του DIGITAL BANKING και η 

ανάπτυξη του Κλάδου της Ρομποτικής, αν εγκαίρως Κυβέρνηση και συνδικαλιστικοί φορείς δεν 

συνεργαστούν για την θέσπιση κανόνων δεοντολογίας.  
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Θα υπάρξει ευρύτατη προσφορά βασικότατων υπηρεσιών (διοικητικών, υγείας, κ.λπ.) από 

απόσταση, έτσι ώστε μεγάλος αριθμός πληθυσμού να φύγει από τα αστικά κέντρα και να 

επιστρέψει στην επαρχία.  

Πέραν όμως των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένας 

παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος που αφορά και τη χώρα μας. Μερικά παραδείγματα: 

• Οι Κινέζοι θέλουν να «βάλουν πόδι» στην Ευρώπη (ευτυχώς, κυρίως μέσα από την Ελλάδα), 

προκειμένου να παγιοποιήσουν την εξαγωγική τους παρουσία στη Γηραιά Ήπειρο, την ώρα που η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως επίσημο στρατηγικό στόχο την ανάταξη της δικής της βιομηχανικής 

παραγωγής. 

• Μια σειρά χωρών της Ευρώπης ασκούν επιθετικές πολιτικές φορολογίας και κινήτρων, 

προκειμένου να προσελκύσουν οικονομική δραστηριότητα από όλο τον κόσμο. 

• Υπάρχουν κινήσεις που επιδιώκουν την ουσιαστική διάλυση της Ευρωζώνης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αντίθετα κάποιοι άλλοι επιδιώκουν την περαιτέρω ενοποίηση μέσα από τη 

δημιουργία των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». 

Δυστυχώς, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες δεν μπορεί να «διαβάσει» σωστά τις εξελίξεις και άρα 

δεν μπορεί ούτε και να τις εκμεταλλευθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι φτωχότερες χώρες που μπήκαν 

αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση -π.χ. Πορτογαλία, Ισπανία- μας έχουν ξεπεράσει οικονομικά (κάτι 

που πολύ σύντομα θα κάνει και η Ρουμανία), ή κάποιες πολύ φτωχότερες μας έχουν ξεπεράσει 

τεχνολογικά (π.χ. Εσθονία). 

Δεν είναι τυχαίο επίσης, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που έκλεισε το 2016 

με μνημόνιο, με αρνητικό ΑΕΠ και με καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls). 

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, ακόμη χειρότερο είναι ότι μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών 

και των πολιτικών μας δεν έχει καταλάβει τίποτε απ’ όσα γίνονται. 

• Συνεχίζουμε να «εκτρέφουμε» ένα υπέρογκο, ανελαστικό και ιδιαίτερα αναποτελεσματικό 

δημόσιο τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούμε την εκλογική μας πελατεία. Οι πολίτες, με τη σειρά 

τους, συνεχίζουν να ψηφίζουν τους εκπροσώπους τους με βάση τα ρουσφέτια και τις λοιπές 

προσωπικές εξυπηρετήσεις που αποβλέπουν. 

• Θεωρούμε πως το σύνολο σχεδόν της οικονομίας θα πρέπει να ελέγχεται από το δημόσιο 

και πως κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησης πρόκειται περί «ξεπουλήματος» (προτιμούμε πιθανόν τα 

τεράστια ελλείμματα της πρώην Ολυμπιακής, ή τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα της ΔΕΗ). Κάποιοι 

μάλιστα ονειρεύονται μια ελληνική οικονομία «κλειστή», όπως ήταν μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

• Νομίζουμε ότι με φόρους και με νομικές απαγορεύσεις μπορούμε να αυξήσουμε τους 

μισθούς, να φέρουμε την ανάπτυξη στη χώρα, ή έστω να εμποδίσουμε την εκροή υλικού και 

ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό. 

• Εξακολουθούμε να δαπανούμε ελάχιστα χρήματα για την έρευνα και την καινοτομία, και 

μάλιστα με ασυντόνιστο τρόπο. 

• Πιστεύουμε ότι το διεθνές κεφάλαιο έχει ως μόνη επενδυτική επιλογή την Ελλάδα και ότι εμείς 

μπορούμε να του επιβάλλουμε κάθε φορά τις θέσεις μας (βλέπε το «εμείς θα βαράμε τα νταούλια 

και θα χορεύουν οι αγορές»). 

• Δεν υποστηρίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιχειρούν στο εξωτερικό στην υλοποίηση 

της πολιτικής ανοιχτών θυρών της ΕΕ σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Ορισμένες φορές μάλιστα 

εμποδίζονται στο εσωτερικό από την επιρροή των ανταγωνιστών τους, αφού επικρατούν 

δυσμενέστεροι ρυθμιστικοί κανόνες, ενώ μπορεί να δημιουργηθεί εταιρεία στο εξωτερικό και με 

διαβατήριο να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. 

• Τελευταίο αλλά όχι έσχατο σε σημασία είναι ότι επιτρέπεται ακόμη στις μέρες μας να 

παραγνωρίζονται και να μη διορθώνονται οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης συμφερόντων. 
 

 Σ υ μπ έρ ασ μ α:  Α δυν α μ ί α  εθν ικ ή ς  αντ ί δρ αση ς
 

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της σκοτεινής από κάθε πλευρά πραγματικότητας, η ελληνική 

κοινωνία, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, είναι ανίκανη να παράγει χρήσιμες ιδέες και να βρίσκει λύσεις 

στα πραγματικά της τρέχοντα προβλήματα. 

Υπό το βάρος έτσι των παθογενειών που το πολιτικό σύστημα εξέθρεψε, η κοινωνία πνίγεται 

και, αντί να ξεστραβώνεται, ψάχνει για φανταστικούς εχθρούς. Κυρίως δε στον χώρο αυτών που τη 

βοηθούν να στέκεται ακόμη όρθια. Αν αυτό δεν είναι συλλογικός παραλογισμός, τότε περί τίνος 
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πρόκειται; «Έχουμε να κάνουμε με μία εκπληκτική περίπτωση παιδισμού», τονίζει ο φιλόσοφος κ. 

Στέλιος Ράμφος. 

«Και όχι μόνον», προσθέτει ο έγκριτος οικονομολόγος κ. Δημήτρης Α. Ιωάννου. Κατά την 

άποψή του, τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών της κοινής γνώμης (με θέματα που εκτείνονται 

μέχρι το εύλογο ερώτημα αν μας ψεκάζουν και με τι), όχι μόνον έρχονται να επιβεβαιώσουν 

συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί από ανάλογες έρευνες παλαιότερα, αλλά δίνουν και τη 

δυνατότητα -μέσω μίας «ανάγνωσης σε δεύτερο επίπεδο»- να απαντηθεί πληρέστερα το ερώτημα 

γιατί η Ελλάδα συνεχίζει να ταλαιπωρείται με μνημόνια, ενώ άλλες χώρες που εισήλθαν σε ανάλογες 

δεσμεύσεις σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτήν έχουν ήδη εξέλθει. 

Η απάντηση που προκύπτει έχει δύο σκέλη: Πρώτον, διότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει 

αντιληφθεί τον λόγο για τον οποίο εισήλθε στη βαθιά κρίση στην οποία βρίσκεται και, δεύτερον, διότι 

(ως συνέπεια και του πρώτου) ούτε καν φαντάζεται ότι ο μόνος τρόπος για να βγει από αυτήν είναι 

μέσα από δικές της προσπάθειες, με τις δικές της δυνάμεις, έστω και αν παράλληλα χρησιμοποιεί τη 

βοήθεια των εταίρων. 

«Το δεύτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής στάσης απέναντι στην κρίση είναι η πλήρης, 

σχεδόν αυτιστική, αδυναμία για μία ενδογενή, εθνική αντίδραση. Προκύπτει φυσιολογικά από το 

πρώτο χαρακτηριστικό, δηλαδή από την κυριαρχία της παρασιτικής συνιστώσας της κοινωνίας μας, 

αλλά και την ταυτόχρονη συλλογική άρνηση να θεωρηθεί ο παρασιτισμός ως νοσηρό φαινόμενο. 

Στο πλαίσιο αυτό η εύκολη «λεία» του λαϊκισμού είναι βέβαια «οι Τράπεζες και οι τραπεζίτες» 

(για κάποιους – και όχι λίγους – και οι τραπεζοϋπάλληλοι!!!) που ευθύνονται για όλα όσα 

προαναφέραμε και αφορούν την νοοτροπία της πολιτικής και των πολιτικών, αλλά και την 

αντίστοιχη πολλών συμπολιτών μας που κρύβονται πίσω από το δάχτυλο τους, κράζοντας: 
 

«Ας’ τους να με ψάχνουν!!!» (Αρκάς) 

 

 

 Κ ατ αγγε λ ί ε ς  Δ .Σ . -Π ρ οε ι δοπ ο ί η ση  Τ ρ άπ εζ ας
 
Το Δ.Σ. και σε αυτή την θητεία με κριτήριο και γνώμονα την αξιοκρατία που πρέπει να υπάρχει 

στο πλέγμα δικαιώματα#υποχρεώσεις Προσωπικού, αλλά και την επιμέρους προστασία των 

συμφερόντων των εργαζομένων που καλύπτει έκανε σειρά από εμπεριστατωμένες καταγγελίες-

επισημάνσεις-προτάσεις προς τους αρμόδιους της Τράπεζας (γραπτές και προφορικές) για τις 

οποίες ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση και είχε την ομόφωνη στήριξη της.  
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
 

 Υπάρχουν παράπονα του παλαιού Προσωπικού της Eurobank και κυρίως των 

προερχομένων από τις παλιές συγχωνεύσεις Τραπεζών σε ό,τι αφορά τις αμοιβές και την 

αξιολόγηση μέσω Grades (την οποία δεν έχει συνυπογράψει το Union, ούτε την αναγνωρίζει 

και έχει προτείνει στην θέση της την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Εργασίας αξιολόγηση 

ως αποκλειστική προϋπόθεση αύξησης των αποδοχών του εργαζόμενου). Επιβάλλεται η 

άμεση αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος. 

 Δυσφορία στην συντριπτική πλειοψηφία του Προσωπικού έχει προκαλέσει ο τρόπος 

κάλυψης των θέσεων ευθύνης σε Κεντρικές Μονάδες και στο Δίκτυο (μετά την συγχώνευση 

του Ν.Τ.Τ. και μέχρι σήμερα) αφού αυτός δεν υπολογίζει την γνώση στο αντικείμενο και την 

προσφορά στην Τράπεζα, όπως γινόταν στις συγχωνεύσεις του παρελθόντος (κριτήριο της 

Τράπεζας: «από μηδενική βάση κρίνονται όλοι, παλιοί και νέοι»), αλλά βασίζεται σε μία λογική 

π ο σ ο σ τ ώ σ ε ω ν  που αδικεί τον παλιό πληθυσμό της Τράπεζας και δηλητηριάζει το 

εργασιακό κλίμα ακόμα και σε πειθαρχημένες ομάδες συναδέλφων που απογοητεύονται.  

 Οι «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι και ειδικά αυτοί που έχουν προσληφθεί στο Δίκτυο 

αποδεικνύουν τα λάθη που έγιναν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας και την 

μοριοδότηση για την αποχώρηση του Προσωπικού του Δικτύου των μονάδων της 

Περιφέρειας, ενώ το κύριο πρόβλημα του λιμνάζοντος Προσωπικού ήταν και παραμένει στις 

Κεντρικές Μονάδες της Τράπεζας στην Αττική… 

Ο θεσμός αυτός όπου έχει δοκιμαστεί έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά 

που έχει λύσει και η επικράτηση του δημιούργησε νέα αδικία αφού αγνοήθηκαν οι παλιοί 
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συνάδελφοι που υπηρετούσαν στις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ του Ομίλου Eurobank οι οποίοι 

είχαν την κουλτούρα, τα προσόντα και την προϋπηρεσία για την άμεση κάλυψη των 

αναγκών της Τράπεζας, μέσω της  μ ε τ ά τ α ξ η ς  τους… 

 Η Τράπεζα εξακολουθεί να αγνοεί την πρόταση μας για εκπόνηση ενός ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

με απεικόνιση της ιεραρχίας και των θέσεων ευθύνης μαζί με το πλαίσιο της αρμοδιότητας 

ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στοιχειωδώς τα 

όρια της ευθύνης τους.  

 Ενώ διάγουμε περίοδο μείωσης εργαζομένων (η οποία μάλιστα έχει κόστος για την Τράπεζα) 

και ενώ υπάρχει διαθέσιμο και έμπειρο Προσωπικό για να «τρέξει» και νέα προγράμματα 

αναγκών της Τράπεζας όπως το DIGITAL BANKING έχουν εντοπιστεί ν έ ε ς  π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς  

που γεννούν ηχηρά ερωτηματικά για την σκοπιμότητα τους και δυσαρέσκεια στους παλιούς 

εργαζόμενους…  

 Αντίθετα υπάρχουν Κεντρικές Μονάδες που έχουν απογυμνωθεί από Προσωπικό (BUSINESS 

CENTERS) παρ’ ότι έχει αυξηθεί η γραφειοκρατία και ο ανταγωνισμός υπερισχύει σε 

ανθρωποδύναμη αντιστοίχως. Το ζήτημα είναι ότι και οι δικοί μας συνάδελφοι αισθάνονται 

παραμελημένοι από την Κεντρική Διοίκηση αλλά το κυριότερο χάνουμε έδαφος ως Τράπεζα 

σε ένα ζωτικής σημασίας πλαίσιο δραστηριοτήτων της… 

 Έχουμε εντοπίσει σημαντικές παραλήψεις σε ζητήματα ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

σε μονάδες της Τράπεζας και κυρίως στο ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ που 

υποδέχεται χιλιάδες εργαζόμενους.  

Έχουμε προβεί στις κατ’ αρχήν προειδοποιήσεις μας προς την Διοίκηση εγγράφως… 

Επαναλάβαμε τους ελέγχους με κλιμάκιο του Δ.Σ. επιτοπίως και θα παραδώσουμε σχετικό 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προβλημάτων/ενεργειών που πρέπει να γίνουν… 

Ελπίζουμε να μην αναγκασθούμε σε κλιμάκωση της πίεσης μας… 

 Κατά ένα παράδοξο και περίεργο τρόπο οι συνάδελφοι της Eurobank στερούνται 

«προνομίων» που έχουν οι απλοί πελάτες της Τράπεζας, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το 

αντίθετο!!! Ενδεικτικά αναφέρουμε:  
 

 

 Δεν μπορούν να γίνουν «ρυθμίσεις» στα στεγαστικά δάνεια του Προσωπικού που 

λήφθηκαν μέσω των Κλαδικών Σ.Σ.Ε., Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών (η Τράπεζα τις έχει 

συνυπογράψει!!!). 

 Δεν μπορούν να ασφαλιστούν οι ως άνω περιπτώσεις δανείων του Προσωπικού 

(ασφάλεια σε περίπτωση θανάτου του πιστούχου…). 

 Δεν δίνονται διευκολύνσεις#προνόμια στο Προσωπικό της Τράπεζας που μέσω 

αυτής μισθοδοτείται στο σύνολο του αντίστοιχα με αυτά που η Τράπεζα προτίθεται να 

δώσει στους εν δυνάμει «πελάτες» της που επιθυμούν να μεταφέρουν την μισθοδοσία 

τους σε μας (Πρόγραμμα Τράπεζας «Κάθε μέρα σύμμαχοι» που απευθύνεται στους 

ένστολους…) 

Αυτά μόνο στην Eurobank συμβαίνουν… 

 Καταργήθηκε η ετήσια βράβευση των αριστούχων της απόδοσης συναδέλφων μετά 

την αξιολόγηση τους (Πρόγραμμα “Loyalty”), με το πρόσχημα της αλλαγής του 

συστήματος. Παρ’ όλα αυτά έπρεπε να γίνει η τελευταία βράβευση με το προϊσχύον 

σύστημα που αφορούσε τις κρίσεις του 2015, πράγμα που παρά την σχετική 

παρέμβαση του Union, δεν έγινε και ως εκ τούτου αδικήθηκαν όσοι συνάδελφοι 

συμπλήρωναν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να βραβευθούν από την Τράπεζα… 

Άλλη μία απόφαση σε βάρος του παλιού πληθυσμού της Eurobank… 

 

 Έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψιν την επιβράβευση της συνέπειας εργαζομένων και πελατών 

της Τράπεζας. Είναι όλοι αυτοί που έχουν τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα, είναι συνεπείς με 

την αποπληρωμή των δανείων τους κλπ. 

Βλέπουμε όμως ότι κάθε μέρα που περνάει έρχεται και από ένα νέο μέτρο «επιβράβευσης» 

των ασυνεπών πελατών (και συναδέλφων…) της Τράπεζας σε ένα «θέατρο παραλόγου» 

όπου πηγή δικαίου είναι η ασυνέπεια και η απείθεια στους κανόνες!!! 

 

 



9 
 

Άλ λε ς  Δρ άσ ε ις  τ ο υ  Δ .Σ .  

 Φιλανθρωπικές προσφορές για παιδιά που είχαν ανάγκη σε επτά (7) διαφορετικά Ιδρύματα 

για την φετινή χρονιά.  

 Σειρά πέντε (5) ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα παιδιά των συναδέλφων σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη.  

 Προσφέραμε  δ ω ρ ε ά ν  ένα πλήρες πρόγραμμα  ξ ε ν α γ ή σ ε ω ν  στους αρχαιολογικούς 

χώρους και στα Μουσεία της Αθήνας, με έμφαση στο Μουσείο Ηρακλειδών με μεγάλη 

συμμετοχή τέκνων συναδέλφων-μελών.  

 Διοργανώσαμε σειρά δωρεάν σεμιναρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σχετικά με τις 

οικονομικές-ασφαλιστικές-θεσμικές εξελίξεις της εργασίας μας.   

 Πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα ημερίδα με θέμα: «Φυσική δραστηριότητα και Υγεία». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Ένα Σάββατο αφιερωμένο στο Union!                  Η Γραμματεία της Γενικής μας Συνέλευσης 

 

Συνεχίσαμε τις προσφορές προς τον συνάδελφο και τα μέλη της οικογενείας του.  
 

Ενδεικτικά: 

 Με το μουσικοχορευτικό δείπνο στο “Divani Apollon Palace” στις 17/03/2017, όπου 

παραδώσαμε και τα αριστεία στα τέκνα των συναδέλφων που διακρίθηκαν στις σχολικές και 

ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. 

 Με το εκδρομικό μας πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε Ελλάδα». 

 Με το σεμινάριο Α’ Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (25/11/2016 και 

02/12/2016). 

 Με τις υποτροφίες-εκπτώσεις στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΟΜΗΡΟΣ». 

 Με την προσφορά κινητής τηλεφωνίας WIND. 

 Με τις εκπτώσεις στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών και στα εισιτήρια για τα μέσα της 

συγκοινωνίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 

 Με τις εκπτώσεις για τις θεατρικές παραστάσεις, μέσω Ο.Τ.Ο.Ε. 

 Με την λειτουργία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ του Union στην Θεσσαλονίκη που αποτελεί και την 

μεγαλύτερη προσφορά στο πιο πολύτιμο αγαθό υγείας που είναι το α ί μ α. 

 Καλλιεργούμε σε βάθος τον ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (εκ των ελαχίστων σωματείων-μελών 

της Ο.Τ.Ο.Ε.), γεγονός που μας οδήγησε στο να «σαρώσουμε» τα μετάλλια στα σχετικά 

Πρωταθλήματα της Ο.Τ.Ο.Ε. και της Commercial League στα αθλήματα: 

 Ποδόσφαιρο ανδρών 

 Μπάσκετ ανδρών 

 Τένις 

 Πινγκ-Πονγκ 

 Σκάκι 

 Βόλεϊ Ανδρών 

 Βόλεϊ Γυναικών 
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 Αντίστοιχη αθλητική δράση πραγματοποιείται από το παράρτημα του Union στην 

Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούν με επιτυχία τα τμήματα: 

 Μπάσκετ ανδρών (2η θέση στο Πρωτάθλημα του Ε.Κ.Θ. και Κύπελλο Ε.Κ.Θ.). 

 Ποδόσφαιρο 8Χ8 (4η θέση στο Πρωτάθλημα του Ε.Κ.Θ.). 

 Union Eurobank Running Team  

 Με την διοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μεταξύ των μονάδων της 

Τράπεζας Αττικής 5Χ5.  

Η δική μας περηφάνια όμως κυρίως αφορά το ότι μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την 

χώρα και τις Τράπεζες κρατήσαμε αλώβητη την απασχόληση και τα κεκτημένα του Προσωπικού. 

Αυτό ελάχιστα σωματεία μπορούν να το ισχυρισθούν! 

Γιάννης Σιδεράτος (Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισηγήθηκε όλα τα διαδικαστικά ζητήματα της Γ.Σ. κι ενημέρωσε το σώμα για τις επιπτώσεις 

του 3ου Μνημονίου της Κυβέρνησης «ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ» στο Ασφαλιστικό και Φορολογικό. Ανέπτυξε το 

θέμα του παράνομου, αντικαταστατικού, αντιδημοκρατικού και αυθαίρετου αποκλεισμού του 

Σωματείου ως μέλος του Ε.Κ.Α. με ευθύνη των δυνάμεων του ΠΑΜΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  
 

Χρήστος Φρετζάγιας (Ταμίας Δ.Σ.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ανέλυσε τα θέματα που αφορούσαν την πρόταση οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και 

την πρόταση έγκρισης για τον: 

 Οικονομικό Απολογισμό – Ισολογισμό του Δ.Σ. 

 Προϋπολογισμό του Δ.Σ. 

 Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
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Γαβριήλ Μιχαλάτος (Αν. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Με συνταρακτικά στοιχεία απέδειξε τον δόλιο τρόπο αποκλεισμού του Σωματείου μας από το 

πρόσφατο εκλογικό Συνέδριο του Ε.Κ.Α. με κύρια ευθύνη των δυνάμεων ΠΑΜΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Ιδιαίτερα εμπεριστατωμένες οι απαντήσεις του στον σ.δ. Γ. Κουφό (ΠΑΜΕ).  
 

«Αγωνιστικό Μέτωπο»  
 

Τις θέσεις της παράταξης ανέδειξε στην ομιλία του ο επικεφαλής του Α.Μ. σ.δ Γιώργος 

Κουφός που αντιτάχθηκε στην υπερψήφιση των Απολογισμών του Δ.Σ. και προσπάθησε                         

να αιτιολογήσει τον παράνομο και αντιδημοκρατικό αποκλεισμό του Σωματείου μας από τις εκλογές 

του Ε.Κ.Α., χωρίς όμως να πείσει κανένα παριστάμενο μέλος.  

Ανο ιχ τ ό ς  Δ ι ά λογ ο ς  

Το δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης ήταν αφιερωμένο στον «ανοιχτό διάλογο» με τα 

παριστάμενα μέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απάντησε σε όλα τα (εύστοχα) ερωτήματα των 

συναδέλφων και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 

Οι συνάδελφοι – μέλη μας που παραβρέθηκαν στην Γενική μας Συνέλευση αποτελούν την 

ενεργή βάση και το εφαλτήριο για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα της συλλογικής προσπάθειας 

που όπως αποδείχτηκε αποτελεί τον μοναδικό και μόνιμο σύμμαχο των εργαζομένων… 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Από τις ψηφοφορίες της Γ.Σ. για την έγκριση του Απολογισμού του Δ.Σ. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

                                               Στάθης Χαρίτος                 Γιάννης Σιδεράτος   


