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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Μετά την εξαιρετικής σημασίας συμφωνία που υπογράψαμε με την Διοίκηση της 

Τράπεζας για την ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Eurobank (Τ.Ε.Α.), 

μέσα σε διάστημα 5 ημερών υπογράψαμε στις 09/06/2021 και την πολύ ικανοποιητική 

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) με σειρά Θεσμικών, Οικονομικών και 

Ασφαλιστικών κατακτήσεων και κυρίως με κατοχύρωση όλων των υφιστάμενων. (Βλ. «Οδηγό 

Παροχών Union» στο site του Σωματείου μας). 
 

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 

ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΜΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ  

ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ  

 

http://www.unioneurobank.gr/
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Η Τράπεζα εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της 

κ.κ. Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναστασία Πασχάλη, Επικεφαλής Γενικής 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Γενική Διευθύντρια. Το Σωματείο 

εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τους κ.κ. Ευστάθιο Χαρίτο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Ιωάννη Σιδεράτο, 

Γεν. Γραμματέα Δ.Σ., νόμιμα εξουσιοδοτημένους δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11/ΗΘ/3/18.02.2021 

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Με απόφαση και των δύο μερών 

διορίστηκε πρακτικογράφος ο κος Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Διευθυντής Εργασιακών 

Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας της Τράπεζας. 
 

Οι εκπρόσωποι του Σωματείου ανέπτυξαν αναλυτικά στους εκπροσώπους της 

Τράπεζας όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα (θεσμικού, οικονομικού και 

ασφαλιστικού περιεχομένου) που έθεσαν για συλλογικές διαπραγματεύσεις και ζήτησαν την 

εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης. 
 

Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας, αφού περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η 

Τράπεζα και η αγορά λόγω του ασφυκτικού οικονομικού περιβάλλοντος, της καθίζησης της 

οικονομικής ζωής της χώρας, λόγω της πανδημίας, κατά την διάρκεια της οποίας η Τράπεζα 

ήταν απόλυτα συνεπής στο αυξημένο σύνολο δαπανών για το Προσωπικό της, τόνισαν την 

ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στις νέες συνθήκες με άμεση επίτευξη των στόχων 

αναδιάρθρωσης. Έθεσαν δε και από την πλευρά τους, ζητήματα που σχετίζονται με την 

περιστολή μέρους του κόστους που αφορά τους εργαζόμενους (επίδομα εξομάλυνσης, 

προσαρμογές στοιχείων ιατροφαρμακευτικού προγράμματος). 
 

Τα μέρη κατέληξαν τελικά να βρουν σημεία συμφωνίας με ικανοποίηση μεγάλου 

μέρους των θεσμικών, ασφαλιστικών και οικονομικών αιτημάτων του Σωματείου, χωρίς σε 

αυτή την φάση να μειωθεί κάποιο επίδομα ή παροχή. Αντίθετα οι εδώ αντισυμβαλλόμενοι 

δέχτηκαν να συνυπογράψουν μία σειρά άμεσες και έμμεσες παροχές για την ενίσχυση κυρίως 

των χαμηλόμισθων συναδέλφων και ειδικά, όσων εξ αυτών μισθοδοτούνται στα όρια των 

νόμιμων αποδοχών, αλλά και όσων κάνουν χρήση των προσωπικών και καταναλωτικών 

δανείων, αλλά και των πιστωτικών καρτών Eurobank.  
 

Τα δύο μέρη, κατόπιν αυτών των καλόπιστων συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

συμφώνησαν επί βασικών θεμάτων θεσμικού, οικονομικού και ασφαλιστικού περιεχομένου, 

όπως θέματα αδειών σε ειδικές περιπτώσεις, θέματα δανείων & παροχών προς υπαλλήλους 

και διάφορα ασφαλιστικά θέματα προστασίας της υγείας και του θεσμού της οικογένειας.  
 

Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην διατήρηση και κατοχύρωση όλων των κεκτημένων 

δικαιωμάτων και συμφερόντων του Προσωπικού, με τις προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρακτικά 

Συμφωνίας, στην προστασία της Απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων που 

αφορούν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και το Δικαίωμα Αποσύνδεσης, μετά την λήξη του 

ωραρίου εργασίας.  
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Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Ρήτρα Προστασίας Απασχόλησης 
 

Η Τράπεζα εκφράζει τη βούληση προστασίας της απασχόλησης των εργαζόμενών της, πάντα 

στο πλαίσιο του σε ισχύ Οργανισμού Υπηρεσίας της. 
 

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
 

Η Τράπεζα δεσμεύεται για την τακτική ενημέρωση του Σωματείου για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τις επιπτώσεις στο προσωπικό και με 

σκοπό την καταλληλότερη εκπαίδευση, επιμόρφωση, αξιοποίηση και εξέλιξη του Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 
 

3. Δικαίωμα Αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας 
 

3.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της ορθής και λελογισμένης χρήσης 

των  ψηφιακών  μέσων  επικοινωνίας  και  διασύνδεσης  για επαγγελματικούς σκοπούς.   
 

3.2 Ως ψηφιακά μέσα θεωρούνται αφενός τα υλικά ψηφιακά μέσα (Η/Υ, tablets,  smartphones,  

κλπ.)  και  αφετέρου  τα  άυλα  ψηφιακά  μέσα  (λογισμικά,  ψηφιακές πλατφόρμες,  κοινωνικά  

δίκτυα,  ασύρματες  συνδέσεις,  ηλεκτρονικά  μηνύματα, internet/intranet,  κλπ.),  τα  οποία  

επιτρέπουν  την  πρόσβαση  στον  εργαζόμενο  από απόσταση.   
 

3.3  Τα μέρη αποδέχονται ως βασική αρχή ότι η εκτός χρόνου εργασίας χρήση των παραπάνω 

ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία μεταξύ Τράπεζας και εργαζομένων πρέπει  να  γίνεται   

λελογισμένα  και  σε  αναγκαίες  περιπτώσεις. Στις  περιπτώσεις αυτές, η χρήση των  ψηφιακών  

μέσων  πρέπει  να  γίνεται  με  τρόπο  ώστε  να  μην  διαταράσσεται  η προσωπική και 

οικογενειακή ζωή των εργαζομένων.    
 

3.4 Χρόνος  εργασίας  είναι  το  ωράριο  εργασίας  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου  ο 

εργαζόμενος  οφείλει  να  βρίσκεται  στη  διάθεση  του  εργοδότη. Περιλαμβάνει τις κανονικές  

ώρες  εργασίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  από  τον  νόμο,  τις  Σ.Σ.Ε.  και ενδεχόμενα  τις  

ατομικές  συμβάσεις  εργασίας  και  την  τυχόν  εγκεκριμένη υπερεργασία  και  υπερωριακή  

απασχόληση.  Δεν  θεωρείται  χρόνος  εργασίας ο χρόνος ημερήσιας και εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, οι ημέρες νόμιμης αργίας, καθώς και οι περίοδοι νόμιμης απουσίας του 

εργαζόμενου με κάθε είδους νόμιμη άδεια.     
 

3.5  Τα  μέρη  δεσμεύονται να εξετάζουν σε τακτική βάση τυχόν προβλήματα που προκύπτουν 

από τη χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ της Τράπεζας και 

του Προσωπικού της. 
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4. Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής  
 

Στις υπαλλήλους, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής θα χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, μη 

συμψηφιζόμενη με την κανονική ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια, ύστερα από βεβαίωση του 

θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή της μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 

(Μ.Ι.Υ.Α.), που θα καθορίζει το απαιτούμενο διάστημα απουσίας από την εργασία. 
 

Σε περίπτωση ψήφισης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που προβλέπει στο άρθρο 35 αυτού  άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με 

αποδοχές για την ως άνω αιτία, η Τράπεζα θα χορηγεί για τον σκοπό αυτό, μία (1) επιπλέον 

ημέρα, δηλαδή συνολικά οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές, μετά από  βεβαίωση του 

θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή της μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 

(Μ.Ι.Υ.Α.) που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση και δημοσίευση του νέου νόμου και θα καθορίζει το 

απαιτούμενο διάστημα απουσίας από την εργασία.   
 

5. Άδεια μετ’ απoδοχών σε γονέα-συνοδό σε περίπτωση νοσοκομειακής νοσηλείας ανήλικου 

τέκνου του 
 

Η άδεια με αποδοχές σε υπάλληλο γονέα-συνοδό, σε περίπτωση νοσοκομειακής νοσηλείας 

του ανηλίκου τέκνου του, ηλικίας έως 12 ετών που προβλέπεται από την 06.04.2015 Ε.Σ.Σ.Ε. 

μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων, επεκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους του 

τέκνου. Κατά τα λοιπά, θα χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των από 

06.04.2015 & 09.03.2018 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων που αφορούν στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. Η παρούσα ρύθμιση θα ισχύει από 01.07.2021. 
 

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Επίδομα «Εξομάλυνσης» 
 

Συμφωνείται ότι το ποσό του Επιδόματος «Εξομάλυνσης», που καθιερώθηκε με την από 

27.06.2012 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων και τροποποιήθηκε με τις από 

06.04.2015 & 09.03.2018 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ιδίων, με το οποίο προσαυξάνονται οι ελάχιστες 

υποχρεωτικές νόμιμες αποδοχές του κάθε υπαλλήλου, αυξάνεται από τριάντα πέντε ευρώ (€ 

35) σε σαράντα πέντε ευρώ (€ 45) μηνιαίως από 01.07.2021. 
 

2. Παροχή για Πολύτεκνους 
 

Συμφωνείται ότι το εφάπαξ καταβαλλόμενο κατ’ έτος ποσό στους υπαλλήλους που έχουν  

τρία (3) τέκνα, αυξάνεται από € 800 σε € 1.000 και σε υπαλλήλους που έχουν τέσσερα (4) τέκνα 

και άνω, αυξάνεται από € 1.000 σε € 1.200, αρχής γενομένης από  01.01.2022 , με τους όρους 

και προϋποθέσεις που αυτό καθιερώθηκε με το άρθρο Α.2. της από 30.11.2005 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ 

των ως άνω αντισυμβαλλομένων. 
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3. Επίδομα Γέννησης Τέκνου  
 

Συμφωνείται ότι το ποσό του Επιδόματος Γέννησης Τέκνων, το οποίο προβλέπεται από την 

20.3.2008 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ των ως άνω 

αντισυμβαλλομένων, αναπροσαρμόζεται ως  ακολούθως: 
 

α) Με τη γέννηση του πρώτου (1ου) τέκνου, το επίδομα παραμένει στα € 156 μηνιαίως 

β) Με τη γέννηση του δεύτερου (2ου) τέκνου, το επίδομα αυξάνεται στα € 164 μηνιαίως 

γ) Με τη γέννηση του τρίτου (3ου) τέκνου, το επίδομα αυξάνεται στα € 231 μηνιαίως 

δ) Με τη γέννηση του τέταρτου (4ου) τέκνου, το επίδομα αυξάνεται στα € 257 μηνιαίως 

ε) Με τη γέννηση του πέμπτου (5ου) τέκνου, το επίδομα αυξάνεται στα € 289 μηνιαίως 

στ) Με τη γέννηση κάθε τέκνου από το έκτο (6ο) και άνω, το επίδομα αυξάνεται στα € 326 

μηνιαίως δι’ έκαστον 
 

Το επίδομα χορηγείται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω 

Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. και  η αναπροσαρμογή ισχύει από  την 01.07.2021. 
 

4. Επιτόκιο Καταναλωτικών Δανείων 
 

Συμφωνείται η μείωση του επιτοκίου Καταναλωτικών Δανείων (νέων και ήδη χορηγούμενων 

από την Τράπεζα)  προς τους υπαλλήλους της Τράπεζας, από 7,5% σε 7% με ισχύ από 

01.08.2021. 
 

5. Επιτόκιο Πιστωτικών Καρτών 
 

Συμφωνείται η μείωση του επιτοκίου Πιστωτικών Καρτών (νέων και ήδη χορηγούμενων από 

την Τράπεζα)  προς τους υπαλλήλους της Τράπεζας, από 6,5% σε 6% με ισχύ από 01.07.2021. 
 

6. Επιτόκιο Δανείων Προσωπικού 
 

Συμφωνείται η μείωση του επιτοκίου Δανείων Προσωπικού (μισθών) που χορηγούνται στους 

υπαλλήλους της Τράπεζας, από 2% σε 1,5% ετησίως με ισχύ από 01.07.2021. Το νέο επιτόκιο 

θα εφαρμόζεται τόσο επί των νέων Δανείων Προσωπικού που θα συναφθούν/χορηγηθούν 

από την Τράπεζα από 01.07.2021 και εφεξής, όσο και επί του απομένοντος χρεωστικού 

υπολοίπου Δανείων Προσωπικού ήδη υφιστάμενων κατά την 01.07.2021.  

Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε 

προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε. (20.03.2008, 06.04.2015 & 09.03.2018) μεταξύ των ως άνω 

αντισυμβαλλομένων, όπου αυτές αφορούν στο συγκεκριμένο ζήτημα.  
 

7. Στεγαστικά Δάνεια  
 

Για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται στο Προσωπικό, διευκρινίζεται ότι, ως ανέκαθεν, 

ισχύουν ειδικά επιτόκια και όροι χορήγησης, όπως προβλέπονται στην εκάστοτε «Πιστοδοτική 

Πολιτική  Προϊόντων Προσωπικού» της Τράπεζας. 
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Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη τέκνων του/της συζύγου του υπαλλήλου, από προηγούμενο 

γάμο 
 

Η Τράπεζα θα παρέχει Ιατροφαρμακευτική κάλυψη στα τέκνα του/της συζύγου υπαλλήλου, τα 

οποία προέρχονται από προηγούμενο γάμο, υπό την προϋπόθεση ότι την επιμέλεια ή την 

συνεπιμέλεια των τέκνων έχει αναλάβει ο/η σύζυγος του υπαλλήλου. Η κάλυψη αυτή θα 

παρέχεται κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων σχετικών δικαιολογητικών και υπό τους 

όρους και προϋποθέσεις που  ισχύουν για τους γονείς που απέκτησαν τέκνα από τον ίδιο 

γάμο. 
 

2. Παράταση της επιδότησης μισθοδοσίας υπαλλήλου λόγω σοβαρής ασθένειας 
 

Σε περίπτωση συνεχούς και αδιάλειπτης απουσίας του υπαλλήλου από την εργασία του, λόγω 

σοβαρής ασθένειας βεβαιωμένης από το οικείο ταμείο ασφάλισής του, η οποία διαρκεί πέραν 

από το προβλεπόμενο διάστημα επιδότησης της μισθοδοσίας του από το οικείο ταμείο, και 

αδιάλειπτης συνέχισης της απουσίας αυτής για την ίδια αιτία βεβαιωμένης ως παραπάνω, η 

Τράπεζα αναλαμβάνει τη συνέχιση καταβολής της μισθοδοσίας του υπαλλήλου για το εφεξής 

διάστημα, για επιπλέον τρεις (3) μήνες (πέραν του 6μήνου που ήδη ισχύει σύμφωνα με την 

από 11.04.2003  Ε.Σ.Σ.Ε.  μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων), σε κάθε όμως περίπτωση 

όχι πέραν των εννέα (9) μηνών. 
 

3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη συζύγου (για ομόφυλα ζευγάρια) 
 

Η Τράπεζα, μετά από αίτημα του αντιπροσωπευτικού Σωματείου, διευκρινίζει δια της παρούσης 

ότι παρέχει Ιατροφαρμακευτική κάλυψη στον/ην σύζυγο υπαλλήλου, ομόφυλου ζεύγους, το 

οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων σχετικών 

δικαιολογητικών και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
 

Η παρούσα αποτελεί συνολική και αποκλειστική ρύθμιση όλων των θεμάτων που ρυθμίζονται 

σε αυτήν. Ειδικώς ως προς τα θέματα, που ρυθμίζονται με την παρούσα καταργούνται όλοι οι 

μέχρι τώρα όροι τυχόν εφαρμοστέων Ειδικών ή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων 

Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, Πρωτοκόλλων ή Πρακτικών Συμφωνίας, όπως και 

άλλες πάσης μορφής και είδους Συλλογικές Συμφωνίες ή Πρακτικές είτε οικονομικού είτε 

θεσμικού περιεχομένου, αφορούσες όλο ή μέρος του Προσωπικού, που ρυθμίζουν 

διαφορετικά τα θέματα της παρούσας. 
 

Κατ’ εξαίρεση, οι λοιποί όροι προηγούμενων εφαρμοστέων Επιχειρησιακών Συλλογικών 

Συμβάσεων Εργασίας και Πρακτικών Συμφωνίας, που υπεγράφησαν μεταξύ της 

αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής Οργάνωσης «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής 

Επιχείρησης Eurobank» και της Τράπεζας, εξακολουθούν να ισχύουν (εφόσον δεν έχουν ήδη 
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καταργηθεί με άλλη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών) στο μέτρο που ρυθμίζουν άλλα 

θέματα ή οι ρυθμίσεις τους δεν καταργούνται ή τροποποιούνται άμεσα ή έμμεσα από τις 

διατάξεις και τις ρυθμίσεις της παρούσας επιχειρησιακής σύμβασης. 

 

 
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Α Ν Α Σ Ε Σ  
 

Για άλλη μια φορά σε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πετύχαμε ένα πολύ 

καλό αποτέλεσμα, υπέρ όλων των εργαζομένων της Τράπεζας, χωρίς να παραχωρήσουμε 

τίποτα στην άλλη αντισυμβαλλόμενη πλευρά.  
 

 1. Αγκαλιάσαμε τους πιο χαμηλούς κρίκους της ιεραρχίας των συναδέλφων, δηλαδή τους  

χαμηλόμισθους και τους  νέους συναδέλφους, με την κατά 28,5%  αύξηση του 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ (από 35 € το μήνα γίνεται 45 €) που λαμβάνουν όλοι όσοι 

αμείβονται στο όριο των νόμιμων αποδοχών. Αυτή η παροχή δεν υπάρχει σε καμία 

άλλη Τράπεζα όπου οι μισθοί εκκίνησης των νέων συναδέλφων είναι ό,τι προβλέπουν οι 

Κλαδικές Σ.Σ.Ε.… 
 

 2. Μειώσαμε τα επιτόκια χορήγησης στο Προσωπικό των Καταναλωτικών Δανείων. (Από 

7,5% έγινε 7%, όταν το μέσο επιτόκιο στην αγορά με συγκεκριμένη διάρκεια και 

κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,56%!). 

Αφορά τα νέα δάνεια, αλλά και όλα όσα έχουν ήδη χορηγηθεί! 
 

 3. Μειώσαμε το επιτόκιο των Πιστωτικών Καρτών για το Προσωπικό. (Από 6,5% σε 6%, 

όταν το αντίστοιχο στην αγορά είναι 14,6%).Αφορά την χορήγηση νέων καρτών, αλλά 

και των υφιστάμενων! 
 

 4. Μειώσαμε το επιτόκιο των Προσωπικών Δανείων του Προσωπικού (4 μισθοί) και από 

2% ετησίως έγινε 1,5%, χωρίς ταβάνι 25.000 € που εφαρμόζονται σε άλλες Τράπεζες.  
 

 5. Παγιώσαμε και κατοχυρώσαμε τα χαμηλά επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων του 

Προσωπικού που χορηγούνται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας, έτσι, 

ώστε να μην φορολογηθούν, ως έκτακτη, μονομερής παροχή. Σήμερα βρίσκεται στην 

περιοχή του 0,25% το κυμαινόμενο επιτόκιο χορήγησης, όταν το μέσο, αντίστοιχο 

επιτόκιο της αγοράς είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,29%… 
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Σ Τ Ο Ρ Γ Η  Σ Τ Η Ν  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  
 

 

 1. Καθιερώσαμε το «Δικαίωμα Αποσύνδεσης» από όλα τα επαγγελματικά, ψηφιακά μέσα 

επικοινωνίας εργοδότη-εργαζομένου, μετά την λήξη του ωραρίου εργασίας και όχι 

μόνο για το καθεστώς τηλεργασίας. Ρητή διάταξη για την μη διατάραξη της 

προσωπικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων. 
 

 2. Καθιερώσαμε ειδική άδεια στις γυναίκες συναδέλφους για τις περιπτώσεις υποβολής 

τους σε μεθόδους ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 
 

 3. Αυξήσαμε την άδεια με αποδοχές στους δικαιούχους γονείς-συνοδούς, σε περίπτωση 

νοσοκομειακής νοσηλείας του τέκνου τους από την ηλικία των 12 ετών στην ηλικία των 

18. 
 

 4. Αυξήσαμε την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των πολυτέκνων συναδέλφων. Όσοι 

έχουν τρία (3) τέκνα θα λαμβάνουν 1.000 € (από 800 €, δηλαδή αύξηση κατά 25%) και 

όσοι έχουν τέσσερα (4) τέκνα και άνω θα λαμβάνουν 1.200 € (από 1.000 €, δηλαδή 

αύξηση 20%) ετησίως. 
 

 5. Αυξήσαμε το μηνιαίο «Επίδομα Γέννησης Τέκνου» κατά 5% και έτσι αυτά 

διαμορφώθηκαν ως εξής:  
 

α) 1Ο παιδί: € 156 μηνιαίως 

β) 2ο παιδί: € 164 μηνιαίως 

γ) 3ο παιδί: € 231 μηνιαίως 

δ) 4ο παιδί: € 257 μηνιαίως 

ε) 5ο παιδί: € 289 μηνιαίως 

στ) 6ο παιδί και άνω: € 326 μηνιαίως  
 

(Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης που ορίζει η Ε.Σ.Σ.Ε./20-03-2008). 
 

 6. Καθιερώσαμε την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των τέκνων του/της συζύγου του 

υπαλλήλου από προηγούμενο γάμο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 

ισχύουν για συναδέλφους-γονείς που απέκτησαν τέκνα από τον ίδιο γάμο. (Σημαντική 

καινοτομία με ανθρώπινο πρόσωπο). 
 

 7. Δώσαμε νέα, τρίμηνη παράταση της επιδότησης μισθοδοσίας υπαλλήλου λόγω 

σοβαρής ασθένειας. Με την λήξη της σχετικής επιδότησης της μισθοδοσίας του 

συναδέλφου από το οικείο Ταμείο Υγείας, η Τράπεζα θα επιδοτεί μισθολογικά τον 

υπάλληλο της για ακόμα εννέα (9) μήνες! (6 + 3). 
 

 8. Καθιερώσαμε την ιατροφαρμακευτική κάλυψη συζύγου για ομόφυλα ζευγάρια, 

αποδεχόμενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης χωρίς ρατσιστικούς διαχωρισμούς. 
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Θ Ε Σ Μ Ι Κ Η  Α Σ Π Ι Δ Α  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ  
 

 1. Τέθηκε Ρήτρα Προστασίας της Απασχόλησης σε όλο το εύρος των περιπτώσεων που 

αναφέρει ο Οργανισμός Υπηρεσίας Προσωπικού της Τράπεζας, κατά τα πρότυπα των 

Κλαδικών Σ.Σ.Ε. 
 

 2. Τέθηκε ως υποχρέωση της Τράπεζας η  τακτική ενημέρωση του Σωματείου μας για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο 

Προσωπικό. Δεσμεύτηκε η Τράπεζα για την εκ μέρους της παροχή της καταλληλότερης, 

σχετικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, αξιοποίησης και εξέλιξης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού της. 
 

 3. Τέθηκε ως ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ η  κορωνίδα της θεσμικής αξίας της 

παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. που είναι η ανανέωση της ισχύος όλων των όρων του συνόλου των 

διατάξεων των προηγούμενων Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρακτικών Συμφωνίας μεταξύ Τράπεζας και 

Union Eurobank. 
 

Αυτό πρακτικά σημαίνει παράταση ισχύος όλων των θεσμικών, οικονομικών και 

ασφαλιστικών ρυθμίσεων των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλου του Προσωπικού της 

Τράπεζας που το Union Eurobank έχει προσυπογράψει μαζί της για τρία (3) επιπλέον χρόνια. 

(Νέα λήξη: 09/06/2024). 

 

Τ Ε Λ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α  
 

Την παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. πρέπει να την δούμε υπό το φως της σημερινής παρατεταμένης 

οικονομικής κρίσης της χώρας και της επιδείνωσης όλων των κατακτήσεων των εργαζομένων 

σε περιβάλλον πανδημίας και καλπάζουσας ανεργίας. 

 

Ο συστημικός συνδικαλισμός διέρχεται και αυτός κρίση, αφού ούτε η Γ.Σ.Ε.Ε. δεν μπορεί 

να συνομολογήσει και να υπογράψει με τους εργοδότες (Σ.Ε.Β.) μία Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) με μισθολογικούς όρους… Ακόμα κι αν το πετύχει αυτό με την 

τελική διάταξη του Άρθρου 97 του υπό ψήφιση Εργασιακού Νομοσχεδίου αυτό θα ισχύει για 

όσους μόνο εργαζόμενους απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών 

οργανώσεων στην υπογραφή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.… Κάποιοι λοιπόν εργαζόμενοι θα βρεθούν στην 

διακριτική ευχέρεια του εργοδότη τους ακόμα και για το «Επίδομα Γάμου», ίσως και για τις 

ωριμάνσεις (χρονοεπίδομα τριετιών). 

 

Κατά συνέπεια οι «οικονομικές ανάσες» της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. αποκτούν ιδιαίτερη αξία 

σήμερα, αν αναλογιστεί κανείς ότι και η Ο.Τ.Ο.Ε., όλα τα τελευταία χρόνια υπογράφει Κλαδικές 

Σ.Σ.Ε. με μικρές οικονομικές παροχές. 
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Η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. έχει μία ιδιαίτερη θερμή αναφορά («αγκαλιά») στην  οικογένεια του 

κάθε συνάδελφου-εργαζόμενου στην Eurobank. 

 

Είναι μία μικρή μεν, αλλά πολύ σημαντική συνέχεια της πρωτοβουλίας και της  

αρωγής της Eurobank για την επίλυση μέρους του μείζονος ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

της χώρας μας. 

 

Στα επόμενα 50 χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός προβλέπεται να μειωθεί κατά 20%, πιο 

πολύ από την μείωση κατά 5% της Ε.Ε. στο σύνολο της, και αυτό σύμφωνα με το αισιόδοξο 

σενάριο που προβλέπει αύξηση της γονιμότητας από το 1,34 παιδιά, ανά γυναίκα που είναι 

σήμερα στο 1,54 που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. (Βλ. Έκθεση Γήρανσης της Κομισιόν). 

 

Επιτέλους κάποιος ξέφυγε από τις «σοκαριστικές» δηλώσεις ότι χανόμαστε σαν Έλληνες 

και προέταξε μία εθνική προσπάθεια ανάταξης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μας 

προβλήματος με σαφές πλαίσιο ενίσχυσης της όλης προσπάθειας. 

 

Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που αυτή η προσπάθεια ξεκινάει από την Τράπεζα μας. 

 

Στο μέτρο και των δικών μας περιορισμένων δυνατοτήτων πιστεύουμε ότι με σειρά 

διατάξεων της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση με την Τράπεζα και την 

πρωτοβουλία που έχει πάρει στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ανάδειξη 

του δημογραφικού προβλήματος και την έμπρακτη αντιμετώπιση του. 

 

Θα πρέπει όμως εδώ και η Πολιτεία να δώσει το καλό παράδειγμα, όπως οφείλει να 

πράξει. Χρειάζεται δραστική μείωση της φορολόγησης της εργασίας και της κατοικίας, 

παράλληλα με την βελτίωση των παροχών υγείας και  παιδείας. Το Κράτος πρέπει να γίνει 

φιλικό προς τον πολίτη και η Δικαιοσύνη να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί… 

 

Ας μην ξεχνάμε ότι το δημογραφικό μας πρόβλημα ήταν και παραμένει η πιο μεγάλη 

«νάρκη» στα θεμέλια του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας. 

 

Υπενθυμίζουμε σε κάθε αρμόδιο ότι στο Άρθρο 16 (παρ. 3) της Παγκόσμιας 

Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται: 

 

«Η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα της Κοινωνίας και χρειάζεται να 

προστατεύεται από την Κοινωνία και το Κράτος». 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Με την δύναμη της στήριξης σας συνεχίζουμε. Η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. είναι μία ακόμη δική 

σας κατάκτηση και προήλθε μετά από πολλές και δύσκολες διαπραγματεύσεις, γι’ αυτό και 

ολοκληρώθηκε μετά την εξάντληση και της τρίμηνης μετενέργειας που ακολούθησε την αρχική 

της λήξη, που ήταν στις 09/03/2021… 

 

Οι νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας αποτελούν το πεδίο που θα δοκιμαστούν εκ 

νέου οι αντοχές μας (Τηλεργασία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Digital Banking, Κυβερνο-

φυσικά συστήματα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Cloud Computing*, Γνωστική Υπολογιστική). 

 

Ελπίζουμε με ενότητα και την δική σας δύναμη να ανταπεξέλθουμε και στο νέο, σύνθετο 

και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας, όπου ο εργαζόμενος χρήζει αυξημένης προστασίας και 

φροντίδας. 

 

 

 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                            Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Υπολογιστικό νέφος, δηλαδή διάθεση υπολογιστικών πόρων μέσω διαδικτύου από κεντρικά συστήματα που 

βρίσκονται απομακρυσμένα από τον τελικό χρήστη και τον εξυπηρετούν αυτοματοποιώντας διαδικασίες). 


