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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Ο «κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» με τα όσα δημοσιεύουν για εσωτερική κατανάλωση οι 

εκπρόσωποι του ως άνω Συλλόγου χωρίς να σέβονται την αλήθεια, την δημοκρατική 

δεοντολογία και την συναδελφική αναγνώριση. 

Για την στάση τους αυτή έχουν καταγγελθεί και από τους άλλους Συλλόγους 

εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα μας («Πανελλήνιος Σύλλογος, των 

προερχομένων από την τ. Τ-Bank συναδέλφων, και «Ενωτικός Σύλλογος», των προερχομένων 

από την τ. Τράπεζα Εργασίας συναδέλφων).  

Πλέον είμαστε αναγκασμένοι να τους απαντάμε σε ό,τι συκοφαντικό και αναληθές 

δημοσιεύουν, αρχής γενομένης με τις «αμπελοφιλοσοφίες» της εν θέματι ανακοίνωσης.  

Αναγνωρίζουμε την ανησυχία τους επειδή δεν είναι πρωταγωνιστές στην συλλογική 

ζωή των εργαζομένων στην Eurobank και δαιμονοποιούν όσα γίνονται ερήμην τους αφού 

δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής  Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας… 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 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 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310258781-2,  Fax. 2310284956 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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Αναγνωρίζουμε τον διακαή τους πόθο να βγουν στο προσκήνιο και να συμμετέχουν 

σε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες, για να φανούν ότι κάτι κάνουν… 

Ευτυχώς, τα εργασιακά θέματα και οι Συλλογικές Συμβάσεις βρίσκονται σε χέρια 

έμπειρα και ικανά που και να τα διατηρήσουν μπόρεσαν 20 χρόνια τώρα, αλλά και να τα 

εμπλουτίσουν με κάθε ευκαιρία, γι’ αυτό και απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης της 

πλειοψηφίας των εργαζομένων. (Σύνολο Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 

και Πρακτικών Συμφωνίας Τράπεζας και Union Eurobank: Δέκα εννέα!). 

Να τονίσουμε όμως, ότι η πολιτική των Grades δεν είναι προϊόν συλλογικής 

διαπραγμάτευσης, αλλά πολιτική της Τράπεζας.  

Επειδή όμως οι προερχόμενοι από το τ. Νέο Τ.Τ. συνάδελφοι στην προσπάθειά τους 

να βγουν από την αφάνεια χρησιμοποιούν κάθε μέσο, οφείλουμε να διευκρινίσουμε 

ορισμένα σημεία σχετικά με την αξιολόγηση και την εξέλιξη του Προσωπικού. 

 

Η  Α Λ Η Θ Ε Ι Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  
 

Να υπενθυμίσουμε ότι η θέση του Σωματείου μας για το αδιαφανές σύστημα των 

Grades έχει αποτυπωθεί επί σειρά ετών και όχι όψιμα και φυσικά έχει τεθεί στην Διοίκηση το 

θέμα της αλλαγής ή της αντικατάστασης του.  

Μόνο για το διάστημα που το τ. Νέο Τ.Τ. ήταν υπό τον έλεγχο της Eurobank έχουμε 

αποστείλει τρία (3) γραπτά υπομνήματα προς την Διοίκηση της Τράπεζας για την ανάγκη 

κατάργησης και τροποποίησης του συστήματος με τα Grades και προτάσεις για την 

σύνδεση της αξιολόγησης, με  ε π ι π λ έ ο ν  αμοιβή.  

Τα υπομνήματα μας έχουν Αριθ. Πρωτοκόλλου κατά σειρά: 380/15-07-2013, 957/18-03-

2015, 546/27-10-2016. Δημόσια αναφορά στις στρεβλώσεις του συστήματος διαβάθμισης 

του Προσωπικού μέσω Grades η ανακοίνωση μας Νο 33/23-04-2004! 

Οι εν λόγω συνάδελφοι όμως θεωρούν ότι μπορούν να επιβάλλουν στην Διοίκηση της 

Τράπεζας ποια πολιτική θα ακολουθήσει, προφανώς επειδή είχαν μάθει να συνδιοικούν στην 

Τράπεζα της προέλευσής τους (και συνεπώς μοιράζονται την ευθύνη για την τύχη της). Για 

τον ίδιο λόγο και η ακατάσχετη επιχειρηματολογία τους για το πώς πρέπει να είναι ένα 

σύστημα αξιολόγησης που εκφράζει μόνο την δική τους άποψη και δεν ισχύει αξιωματικά. Σε 

μια συζήτηση, υπάρχουν και άλλες απόψεις για την φιλοσοφία τέτοιων συστημάτων, τις 

αρχές, τις αξίες και αυτά που επιτάσσουν οι συνθήκες στον τραπεζικό κλάδο. 

Επικαλούνται την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών (2019-2021), 

Άρθρο 5, για το ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια αξιολόγησης (γνώσεις, ικανότητες, 

εργασιακή απόδοση, συμπεριφορά εργαζόμενου και συμβολή του στην συνολική απόδοση 

σε μία ομάδα…). 

Παραλείπουν όμως  σ κ ό π ι μ α  και  π α ρ α π λ α ν η τ ι κ ά  το υπόλοιπο της ως 

άνω διάταξης που έχει υπογράψει η Ο.Τ.Ο.Ε. που έχει ως εξής: «… στο πλαίσιο των  

ισχυόντων κανονισμών κάθε Τράπεζας»!!! 

Αυτό το πλαίσιο στην Eurobank (περίγραμμα-βασικοί άξονες) καθορίζεται από τον 

Οργανισμό Υπηρεσίας Προσωπικού που έχουμε υπογράψει μαζί της στις 12/09/2000 και 

ανανεώσει με κωδικοποίηση μεταγενέστερων διατάξεων μέσω των Ε.Σ.Σ.Ε. Τράπεζας-Union 

στις 13/06/2013 και στις 06/04/2015.  
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Αυτό λοιπόν το πλαίσιο που επιβεβαιώνει η ως άνω Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών 

είναι το άρθρο 9 του Οργανισμού Υπηρεσίας Προσωπικού της Eurobank που στα  κριτήρια 

αξιολόγησης, εκτός των άλλων προβλέπει «… την επίτευξη των στόχων, εφόσον έχουν τεθεί 

κατά το διάστημα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους»!!! 

 

Η  Α Π Ο Θ Ε Ω Σ Η  Τ Η Σ  Υ Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Σ  
 

Αυτή ακριβώς την διάταξη έχει πανηγυρικά αποδεχτεί (ως δεν όφειλε) ο συνάδελφος 

Αντ. Δεληχάτσιος που υπογράφει την ανακοίνωση με την οποία μας εγκαλεί και μάλιστα 

την έχει υπογράψει ως Πρόεδρος του «Συλλόγου Εργαζομένων Νέου Τ.Τ.» με 

αντισυμβαλλόμενη την τότε Διοίκηση του Νέου Τ.Τ. (κ.κ. Γεώργιος Θεοδωρής και Δημήτρης 

Κυπαρίσσης) όταν  π ρ ι ν  ενσωματωθούν στην Eurobank, άλλαξαν τον Κανονισμό του Τ.Τ. 

και υιοθέτησαν τον δικό μας!!! (18/12/2013). 

 

Τ Ι  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Σ Ε  Ε Θ Ν Ι ΚΗ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α - A L P H A  B A N Κ   

ΚΑ Ι  Τ Ι  Λ Ε Ε Ι  Η  Ο . Τ . Ο . Ε .  
 

Επικαλούνται επίσης ως πρότυπο το σύστημα αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας. Να 

θυμίσουμε ότι ο κανονισμός αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας (που προέκυψε μέσα από 

πολύμηνες διαπραγματεύσεις) είναι ίδιος με το προ-προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης της 

Eurobank που ίσχυε μέχρι το 2015 (αυτό με την κλίμακα 1 έως 5)!!! 

Κάνουν επίσης αναφορά στο νέο σύστημα αξιολόγησης της ALPHA BANK. Σκόπιμα 

όμως αποκρύπτουν ότι και στην Εθνική Τράπεζα και στην ALPHA BANK όλοι οι εκπρόσωποι 

των εργαζομένων σε όλα τα ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ αυτών των Τραπεζών ορίζονται 

μ ό ν ο  από τον πιο αντιπροσωπευτικό Σύλλογο του Προσωπικού τους.  

Μόνο σε μας με την σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας και του Union Eurobank κατά 

μέγιστη δημοκρατική παραχώρηση αλλάζει η σύνθεση της εκπροσώπησης των 

εργαζομένων στο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Τράπεζας ανάλογα με τον Σύλλογο στον 

οποίο ανήκει ο συνάδελφος που προσφεύγει για αναβαθμολόγηση! 

Εδώ μάλιστα υπάρχει η ρητή διάταξη της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών/26-04-1990 που στο κεφάλαιο 3, παρ. 3.03, επιτάσσει: 

«Σε οποιαδήποτε περίπτωση προβλέπεται συλλογική εκπροσώπηση ή συμμετοχή,             

με οποιοδήποτε τρόπο, σε θεσμοθετημένες επιτροπές, υ π η ρ ε σ ι α κ ά  

σ υ μ β ο ύ λ ι α , κατά Τράπεζα, θα μετέχουν εκπρόσωποι με κ ρ ι τ ή ρ ι ο  

α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό τ η τ α ς  τον αριθμό των μελών που ψήφισαν κατά τις 

τελευταίες αρχαιρεσίες και όχι τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών». 

Αν εφαρμόσουμε λοιπόν την Κλαδική Σ.Σ.Ε. και την πρακτική άλλων Τραπεζών ο συν. 

Αντ. Δεληχάτσιος και το παρεάκι του που μας εγκαλεί θα βρεθούν  ε κ τ ό ς  θεσμικής 

εκπροσώπησης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο… 

ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΛΕΝΕ; 

 

Όσον αφορά την μισθολογική εξέλιξη, οι τακτικές αποδοχές μεταβάλλονται οριζόντια 

από τις Κλαδικές Συμβάσεις κατ’ ελάχιστο. Το υπερβάλλον ποσό καθώς και οι παροχές και τα 

κίνητρα απόδοσης καθορίζονται από την εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας. Για το 
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μισθολογικό κομμάτι έχουμε φροντίσει να μην υπάρχει μείωση μισθού, για τα υπόλοιπα τι πιο 

λογικό να συνδέονται με την αξιολόγηση αφού αυτή μετρά την απόδοση; Τι πιο τίμιο να 

συνδέονται με ένα διαφανές σύστημα στο οποίο έχει ο υπάλληλος δικαίωμα αμφισβήτησης 

και προσφυγής; 

Και είναι τέλος προφανές ότι εφόσον η αξιολόγηση συνδέεται με την επαγγελματική 

εξέλιξη του υπαλλήλου αυτόματα επηρεάζει και τις αποδοχές του. Συνεπώς το μόνο ερώτημα 

που πρέπει να απαντηθεί είναι το τι κερδίζει αυτός που πέτυχε μια καλή ή άριστη 

αξιολόγηση. 

Ανησυχούν στην ανακοίνωση τους μήπως «μηχανορραφούμε» με την Διοίκηση της 

Τράπεζας τίποτα « α υ ξ ή σ ε ι ς  σε χαλεπούς καιρούς»… τις οποίες θα παρουσιάσουμε με 

«τυμπανοκρουσίες»!!! 

Μεγαλύτερο σύμμαχο ο εργοδότης στο διεκδικητικό πλαίσιο του Union ενόψει της υπό 

διεκδίκηση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν πρόκειται να ανακαλύψει 

δυστυχώς… 

Μας θυμίζει εκείνα τα αστέρια της απελθούσας ηγεσίας της Ο.Τ.Ο.Ε. που στην 

συνάντηση τους με την Διοίκηση της Eurobank το 2013 (Χρήστος Μεγάλου, Αθηνά 

Δεσύπρη) είχαν διαμαρτυρηθεί γιατί η Τράπεζα ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα του Union 

δεν προχώρησε σε μισθολογικές μειώσεις 6% στο Προσωπικό της… όπως προέβλεπε η 

Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών 2013-2015!!! 

Τους αφιερώνουμε τους στίχους του Έλληνα ιερομόναχου και λόγιου Καισαρίου 

Δαπόντε:  

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη»… 
 

(Είναι μία κλασική-ιστορική ρήση για ανθρώπους που στη θλίψη και την απογοήτευση 

τους ξεχνούν ή κάνουν πως ξεχνούν την αλήθεια…). 

Τέλος μας συνέχει εκφραστική ανεπάρκεια ενώπιον της διατυπωθείσας κρίσεως του εν 

λόγω Συλλόγου σύμφωνα με την οποία «το μεν σύστημα των Grades είναι η Σκύλα, το δε 

σύστημα της Αξιολόγησης είναι η Χάρυβδη…».   

Τι να πούμε λοιπόν; 

Να επιβραβεύονται οι άξιοι συνάδελφοι (με αυξήσεις, επιπλέον αμοιβές, bonus κλπ) 

με κλήρωση; Με επιφοίτηση; Με τίποτα; (Για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο;). 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                           Στάθης Χαρίτος                                            Γιάννης Σιδεράτος 


