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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 044 / 04-01-2019 
 

 

 

 

 

Ομόφωνα το Δ.Σ. του Union στις 18/12/2018 υιοθέτησε τις θέσεις της ανεξάρτητης 

παράταξης που στηρίζει στο πλαίσιο της Ο.Τ.Ο.Ε. («Νέα Πορεία»), οι οποίες δίνουν διέξοδο 

σε χρονίζοντα προβλήματα του Κλάδου, όπως: 

 

1. Ασυμβίβαστο συνδικαλιστών με κόμματα  
 

Μετά την παρακμή του πελατειακού, κομματικού, ρουσφετολογικού, σπάταλου                

και αντιπαραγωγικού δημόσιου τομέα – οι βασικές δομές και επιλογές του οποίου                   

μας οδήγησαν στα  μ ν η μ ό ν ι α  και στην ξένη  κ α τ ο χ ή – επιβάλλεται η έγκριση                

από την Ο.Τ.Ο.Ε. ενός καταστατικού «Κώδικα Δεοντολογίας» στα συνδικάτα που θα 

καθιερώνει το  α σ υ μ β ί β α σ τ ο  συνδικαλιστών που μετέχουν στα όργανα διοίκησης               

και κομματικών στελεχών.  

Αυτό δεν σημαίνει ούτε «αφυδάτωση» από τις ιδεολογίες, ούτε αφορισμός 

συλλήβδην των κομμάτων που εφόσον κινούνται εντός του θεσμικού τους ρόλου μπορούν 

να γίνουν «κύτταρα» δημοκρατίας…  

 

2. Υπογραφή νέας κλαδικές Σ.Σ.Ε. 
 

Όπως είναι γνωστό η Κλαδική Σ.Σ.Ε.  έ λ η ξ ε  τον Δεκέμβριο του 2018 και ο                

χρόνος που απομένει στη νέα Διοίκηση που προέκυψε από το 32ο Συνέδριο για σύναψη 

νέας Σ.Σ.Ε. είναι ελάχιστος. 

Τυχόν μη ανανέωση της θα μετατρέψει τον εργασιακό χώρο στις Τράπεζες                       

σε πραγματική «ζούγκλα» με απεριόριστες απώλειες για τα επί σειρά ετών δικαιώματα              

των τραπεζοϋπαλλήλων.  

Στην προηγούμενη τριετία, η παράταξη μας στο Γενικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε. 

(Μάρτιος 2016), αποδέχτηκε την αναγκαιότητα υπογραφής της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και την 

υπερψήφισε, αναγνωρίζοντας ότι ήταν μία σύμβαση η οποία δεν εκχωρούσε τίποτα (σε 

σύγκριση με αυτήν του 2013), αλλά ταυτόχρονα τα πενιχρά οφέλη της έμειναν 

ανεκμετάλλευτα, αφού 2½ χρόνια μετά υπάρχουν ακόμα «ουρές» και εκκρεμότητες που δεν 

επιτρέπουν την πλήρη υλοποίησή της και καθιστούν ορισμένες διατάξεις ανεφάρμοστες. 
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3. Προστασία απασχόλησης 
 

Οι ασαφείς ρήτρες προστασίας της απασχόλησης που ενσωματώθηκαν στις 

Κλαδικές Σ.Σ.Ε. του 2013 και 2016 – παρ’ όλο που στην ουσία εξέφραζαν ευχές και επιθυμίες 

– στην πράξη δεν έφεραν σε δύσκολη θέση τον κλάδο καθώς συνεχίστηκαν αθρόα τα 

προγράμματα εθελούσιας εξόδου σε όλες τις Τράπεζες. Έχουμε εκφράσει διαχρονικά την 

θέση μας υπέρ των ήπιων μορφών μείωσης του προσωπικού (Προγράμματα Εθελούσιας 

Εξόδου Προσωπικού Π.Ε.Ε.Π. - δανεισμός σε θυγατρικές κ.α.) που αποσυμπιέζουν το 

πλεονάζον προσωπικό αλλά κυρίως, γίνονται με την συναίνεσή του. 

Από την άλλη μεριά, βρίσκεται σε έξαρση το δανειζόμενο προσωπικό, το 

outsourcing, η επιστροφή και ανάληψη εργασίας από προσωπικό που είχε αποχωρήσει με 

Π.Ε.Ε.Π. (!) μέσω τρίτων εταιρειών. Καλέσαμε τα όργανα της Ομοσπονδίας να πάρουν θέση 

στα παραπάνω ζητήματα και προτείναμε την θεσμική κατοχύρωση του Τραπεζικού 

επαγγέλματος, σε μία εποχή που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την συναίνεση της 

εργοδοσίας, καθώς οι Τράπεζες πιέζονται από το «σκιώδες» Τραπεζικό σύστημα και η 

προτεινόμενη ρύθμιση θα κατοχύρωνε και τις δικές τους εργασίες. 

Και όλα αυτά καθώς τρέχει το τραίνο του digital banking, (που καμία Τράπεζα δεν 

θέλει να χάσει) και θα συμβάλει στην απώλεια θέσεων εργασίας, αφού τα εξειδικευμένα 

προσόντα που απαιτούνται δεν λύνονται με επανακατάρτιση, αλλά και οι συμβάσεις του 

προσωπικού αυτού πιθανώς να είναι άλλης μορφής… 

 

4. Δανεισμός μισθωτού  
 

Είναι διαδεδομένο το φαινόμενο του «δανεισμού» των υπηρεσιών του μισθωτού 

προς την Τράπεζα – εργοδότη, αλλά και το αντίστροφο.  

Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε «κατόπιν εορτής», όταν και η «εξωτερίκευση» έχει 

επιβληθεί, αλλά και η «μετανάστευση» είναι δεδομένη, αφού η χώρα μας δεν διαθέτει 

«κλειστό» και αυτοδύναμο σύστημα Οικονομίας, αλλά συγκαταλέγεται σε μία από τις                

27 χώρες – μέλη της Ε.Ε. και τελεί υπό κηδεμονία.  

Η «φάμπρικα» των ενοικιαζόμενων εργαζομένων θεσμοθετήθηκε από την Κυβέρνηση 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του Ν. 2956/2001 και την Υπουργική 

Απόφαση 30342/2002 και αποτελεί κλασική μορφή  ε λ α σ τ ι κ ή ς σχέσης εργασίας που 

υπάγεται στην προσωρινή απασχόληση. 

Πρόκειται για «κατ’ επάγγελμα» δανεισμό στο πλαίσιο μιας κατ’ εξακολούθηση 

ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό το κέρδος και με την εταιρική  

μορφή της Α.Ε. 

Οφείλει λοιπόν εδώ η Ο.Τ.Ο.Ε. να παρέμβει και να  ρ υ θ μ ί σ ε ι αυτή τη μορφή 

απασχόλησης στις Τράπεζες που ούτως ή άλλως υπάρχει, όπως για παράδειγμα: 

 Να υπάρξει «πλαφόν» (ανώτατο όριο) απασχολουμένων ανά Τράπεζα. 

 Χρονική διάρκεια σύμβασης, όχι πέραν των 16 μηνών, άλλως μετατροπή της 

αυτόματα σε αορίστου χρόνου. 

 Εγγραφή των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας στα Πρωτοβάθμια Σωματεία – 

μέλη της Ο.Τ.Ο.Ε. έτσι ώστε αυτοί να δικαιούνται των ρυθμίσεων των επιχειρησιακών 

και κλαδικών Σ.Σ.Ε., όπως οι λοιποί εργαζόμενοι στην ίδια Τράπεζα. Έτσι εφαρμόζεται 

η «αρχή της ίσης μεταχείρισης» και σπάει το καθεστώς της εκμετάλλευσης                      
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των ενοικιαζομένων συναδέλφων που έχει αποκληθεί «δουλεμπόριο» (κατεύθυνση – 

οδηγία). 

 Να απαγορεύεται σε εκείνη την Τράπεζα που δανείζεται εργαζόμενους αυτής της 

κατηγορίας η χρήση του θεσμού της προσωρινής, αλλά και της  μ ε ρ ι κ ή ς  

απασχόλησης, αν κατά τον προηγούμενο χρόνο έχει προβεί σε ομαδικές απολύσεις  

ανεξαρτήτως ειδικότητας ή είχε αντικαταστήσει εργαζόμενους από το Τακτικό 

Προσωπικό που απεργούσαν. 
 

Ο «γνήσιος» δανεισμός  είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα και χαρακτηρίζεται από 

το ότι ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον 

αρχικό εργοδότη και μόνο ευκαιριακά και προσωρινά προσφέρει αυτές σε ένα τρίτο 

εργοδότη (συνήθως σε θυγατρική της Τράπεζας εταιρεία) για διαφόρους λόγους, όπως: 

- Πλεονάζει προσωπικό στον αρχικό εργοδότη.  

- Υπάρχει έλλειψη Προσωπικού ή παροδική ανάγκη στον έμμεσο εργοδότη. 
 

Σε κάθε περίπτωση όμως ο δανειζόμενος εργαζόμενος αυτής της κατηγορίας: 
 

 Πρέπει να συναινέσει ο ίδιος στον δανεισμό του. 

 Διατηρεί όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά του δικαιώματα, όπως πριν τον 

δανεισμό του. 

 Υπογράφει τη σύμβαση του δανεισμού των υπηρεσιών του από κοινού με τον άμεσο 

και τον έμμεσο εργοδότη του. 

 Με τη λήξη της σύμβασης δανεισμού η σχέση εργασίας του με τον αρχικό εργοδότη 

επαναλειτουργεί και μάλιστα σε όλη την έκτασή της, όπως ίσχυε πριν το δανεισμό. 
 

Η λύση αυτή του «γνήσιου» δανεισμού δεν βλέπουμε το λόγο γιατί θα πρέπει να 

«τσουβαλιάζεται» μαζί με την περίπτωση του «κατ’ επάγγελμα» δανεισμού, όταν μάλιστα 

διασφαλίζεται η  σ υ ν α ί ν ε σ η  του εργαζόμενου που πολλές φορές μπορεί να είναι             

ε π ι λ ο γ ή  του και να αφορίζεται γενικώς με την καλλιέργεια σκόπιμης σύγχυσης.                      

Σε πολλές περιπτώσεις δίνει λύσεις σε θέματα απορρόφησης ή και αξιοποίησης 

Προσωπικού στις Τράπεζες  ειδικά εκείνες που έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες 

συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλων… 

 

5. Μορφές ελαστικής απασχόλησης 
 

Οι ευέλικτες μορφές, ανασφαλούς εργασίας, είναι υπαρκτές πλέον στη χώρα μας και 

αφορούν εργαζόμενους: 
 

 - Με προσωρινή απασχόληση  

 - Με μερική απασχόληση  

 - Με «κατ’ επάγγελμα» δανεισμό  

 - Με εκ περιτροπής απασχόληση 

 - Με εποχιακή απασχόληση 
 

Ήρθε η ώρα της άρσης της πεισματικής αποστασιοποίησης από τα συστήματα που 

προήλθαν από την Ε.Ε.  στο πλαίσιο μιας πολιτικής που στοχεύει στην καταπολέμηση της 

ανεργίας εφόσον πλέον η χώρα έχει βυθιστεί στην «μέγγενη» της ΥΦΕΣΗΣ… 

Ήρθε η ώρα της ρυθμιστικής παρέμβασης του σ.κ., τόσο της Γ.Σ.Ε.Ε., όσο                       

της Ο.Τ.Ο.Ε., με πρώτο ζητούμενο τη θωράκιση όλων των μορφών των ευέλικτων                   
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και ελαστικών συμβάσεων εργασίας, άσχετα από ιδεολογοπολιτικές επιμέρους διαφωνίες 

και σκοπιμότητες. 

 

6. Λύση στο Ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων  
 

Αποτελεί ένα από τα τρία εργαλεία κάθε Πολιτείας για εισοδηματική ισοκατανομή  

μαζί με το Φορολογικό Σύστημα και το Προνοιακό Σύστημα.  

Παρ’ όλα ταύτα το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως λειτουργεί στη χώρα 

μας για την κύρια, αλλά και την επικουρική σύνταξη βασίζεται στην ανισότητα: Μπορεί να 

δώσεις περισσότερα και να πάρεις λιγότερα. Αλλά και το αντίστροφο! 

Αυτή είναι και η έννοια της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αρ. 102 που θεμελιώνει   

αυτό το σύστημα. 

Για πολλά χρόνια το Ασφαλιστικό ήταν και είναι το πεδίο ενασχόλησης της Ο.Τ.Ο.Ε., 

όπου όμως καταγράφτηκαν επιμέρους ήττες, εφ’ όλων των Κυβερνήσεων, τα τελευταία              

30 χρόνια τουλάχιστον. 

Το όραμα του Ενιαίου Ταμείου κύριας σύνταξης  των τραπεζοϋπαλλήλων διαδέχτηκε 

το όραμα του Ενιαίου Ταμείου επικουρικής ασφάλισης του Κλάδου και το πιο πρόσφατο 

αυτό του  Ενιαίου Ταμείου Υγείας όλων των Τραπεζών. 

Όλα στη βάση της έμπνευσης για την ισχύ των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων-παροχών                      

για όλους!!! 

Η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την Ο.Τ.Ο.Ε. που αφορούν την ικανότητα της για 

διαπραγμάτευση και σύναψη Κλαδικών Σ.Σ.Ε., εξαιτίας της αντεργατικής, μνημονιακής 

νομοθεσίας και της υποκρυπτόμενης εργοδοτικής σκοπιμότητας που την επέβαλε 

δημιουργεί και νέα δεδομένα για την δράση της Ομοσπονδίας στο ζήτημα αυτό!  

Ο Κλάδος μας και τα Ασφαλιστικά του Ταμεία της λεγόμενης «κοινωνικής 

ασφάλισης» πλήρωσε ακριβά το τίμημα του «κουρέματος» του χρέους του Ελληνικού 

Δημοσίου (P.S.I.) της 09ης/03/2012. 

Μόνο για το Ε.Τ.Α.Τ., τα 508,5 εκ. € του αρχικού κεφαλαίου των αποθεματικών                  

του κατέληξαν στα 214 εκ. € ! 

Μόνο για τον κλάδο υγείας των Τραπεζών (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,                 

τα 453 εκ. € του αρχικού κεφαλαίου των αποθεματικών του κατέληξαν στα 190 εκ. €! 

Επί της ουσίας δεν υπήρξε διαφωνία στις προτάσεις της Ο.Τ.Ο.Ε. για  ε ν ι α ί ο  

ταμείο επικουρικής ασφάλισης και υγείας για το σύνολο του Κλάδου.  

Ο μοναδικός δρόμος όμως που είχε μείνει για την κατάληψη αυτού του στόχου ήταν 

η κατεύθυνση της υποχρεωτικής ασφάλισης στο πλαίσιο της δημιουργίας Ταμείου 

Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002, μακριά από την κρατική διοίκηση και 

διαχείριση αφού οι πόροι των Ταμείων είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων 

και των εργοδοτών και μόνο αυτοί. 

Αυτό δυστυχώς έγινε αντιληπτό με καθυστέρηση το 2018, όταν η Ομοσπονδία 

ξεκίνησε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει τους πόρους των επιπλέον παροχών σε χρήμα 

του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και να τις διοχετεύσει σε ένα νέο φορέα με τη μορφή Τ.Ε.Α.   

Κaι επειδή «χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να κολλήσει ένα βάζο, παρά για να 

το σπάσεις», ουδείς ασχολήθηκε με την πρότασή μας για «ΕΝΙΑΙΟ ΚΛΑΔΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ» που ανταποκρινόταν στις νέες συνθήκες, 

ένωνε τον Κλάδο, διατηρούσε τον κεντρικό – ρυθμιστικό ρόλο της Ο.Τ.Ο.Ε. και δεν θα άφηνε 

περιθώριο για τη βίαιη και αντισυνταγματική εκτροπή της κατάργησης επιχειρησιακών 
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συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ρύθμιζαν την ίδρυση και τη λειτουργία των Ειδικών 

Ταμείων σε κάποιες Τράπεζες. Σ’ αυτό το Ταμείο θα μπορούσε να λειτουργήσει και 

λογαριασμός «ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»  χρηματοδοτούμενος από τους  εργοδότες 

τουλάχιστον στο ισόποσο της ζημίας που επιφέρουν στα ασφαλιστικά Ταμεία οι πρόωρες 

έξοδοι των τραπεζοϋπαλλήλων. Ενώ είχαμε τη νομική βάση (Ν. 3029/02) στο άρθρο 7, δεν 

κάναμε τίποτα να αξιοποιήσουμε το νέο θεσμό! 

Φυσικά δεν είχε τύχη και η πρόταση που εγγράφως έχουμε υποβάλει από το                   

26ο Συνέδριο της Ο.Τ.Ο.Ε. (Οκτώβριος 2000) για κλαδική ρύθμιση με καθιέρωση ενιαίου 

συστήματος «ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ» των Τραπεζοϋπαλλήλων και χρηματοδότησης                 

της απορρόφησης πλεονάζοντος προσωπικού με τη δημιουργία «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», κατά το ιταλικό σύστημα, έστω κι αν η Ο.Τ.Ο.Ε. διέθετε στα χέρια   

της τέτοια επεξεργασμένη πρόταση. Δυστυχώς και πάλι δικαιωθήκαμε αργά, όταν                        

η Διοίκηση της Ο.Τ.Ο.Ε. εισηγήθηκε την ίδια πρόταση στο Γ.Σ. (Αύγουστος 2017), ενώ            

έχουν χαθεί ήδη 17 χρόνια… 

Ας κρίνουν οι συνάδελφοι ποιοι έχουν ρεαλιστικές λύσεις για τα προβλήματα τους 

και κυρίως για το υπαρξιακό πρόβλημα όλων μας (απασχόληση) και τι θα έπρεπε να έχει 

γίνει από τότε που τα προτείναμε (Οκτώβριος 2000) στις ανώτερες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις στις οποίες μέλος είναι το Σωματείο μας. 

Ποτέ δεν είναι αργά όμως και κυρίως για τα θεσμικά θέματα που θέλουμε ενόψει της 

υπογραφής της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε… 

«Οι καιροί ου μενετοί…». 

 

 

 
 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                         Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 


