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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ποτέ μέσα σε έναν μόλις χρόνο ένα πρωτοβάθμιο τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο δεν έκανε περισσότε-
ρο και κυρίως αποτελεσματικότερο έργο απ’ ότι έπραξε το Union στο διάστημα για το οποίο απολογείται
εδώ (Απρίλιος 2017-Ιανουάριος 2018).

Λόγω της αρνητικής συγκυρίας στην χώρα (κρίση-μνημόνια-φτωχοποίηση), αλλά και στο τραπεζικό σύ-
στημα που εξακολουθεί και βρίσκεται στον «γύψο», το τραπεζικό επάγγελμα βρίσκεται υπό διωγμόν, ό-
πως και οι κατακτήσεις του Κλάδου που διαρκώς υποχωρούν…

Στον κανόνα αυτό φυσικά δεν μπορούσε να είναι εξαίρεση η Eurobank γι’ αυτό και οι σημαντικότερες
δράσεις του Σωματείου μας σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν α μ υ ν τ ι κ ο ύ χαρακτήρα για την προ-
στασία της α π α σ χ ό λ η σ η ς κυρίως του Προσωπικού της Τράπεζας και για την υπεράσπιση των κε-
κτημένων δικαιωμάτων και συμφερόντων του.

Με όπλο την διαπραγματευτική μας δύναμη και το σεβασμό που έχουμε επί χρόνια κατακτήσει μαχό-
μενοι όχι μόνο για το καλό των εργαζομένων, αλλά και για να υπάρχει εργοδοτική επιχείρηση που να μας
μισθοδοτεί, καταφέραμε:

▶ Να αποτρέψουμε το εφιαλτικό σενάριο των έμμεσων και συγκεκαλυμμένων απολύσεων, μέσω της
κατάργησης/απόσχισης/μεταβίβασης σε τρίτους τμημάτων, υπηρεσιών και κλάδων της Τράπεζας, με
1ο υποψήφιο «θύμα» τους εργαζόμενους στα Τμήματα Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής (Αθήνα) και
Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη). Αδιάψευστος μάρτυρας τα Πρακτικά της διαβούλευσης με την Τρά-
πεζα (23/11/2017) που αποδεικνύουν την αποτροπή των τετελεσμένων που η ίδια είχε αποφασίσει…

▶ Είμαστε το μοναδικό σωματείο του χώρου που με γραπτά υπομνήματα προς την Διοίκηση παρεμβή-
καμε και διορθώσαμε υπέρ των εργαζομένων μία σειρά από ζητήματα που αφορούσαν:

- Το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου του Προσωπικού (Ιανουάριος 2018).
- Το νέο σύστημα αξιολόγησης της Τράπεζας ¨αξιοποιώ».
- Το νέο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.
- Τα δικαιώματα και το καθεστώς εργασίας του δανειζόμενου Προσωπικού της Τράπεζας προς την ε-

ταιρεία FPS.
- Τη νέα δομή του Δικτύου της Τράπεζας και την αναδιανομή του Προσωπικού του (RM, IRC, HC).

▶ Είμαστε οι μόνοι που επισημάναμε και τονίσαμε τους κινδύνους, από:

- Τον δανεισμό από εταιρείες «τρίτων ιδιωτών» (ADECO κ.λπ.) κύριου Προσωπικού που επιτελεί κα-
θαρά τραπεζική εργασίας (Tellers). 
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- Από την δημιουργία κεντροποιημένης (;) μονάδας C.F.C. με απαξιωμένο τραπεζικά αντικείμενο και
Προσωπικό με υπαρξιακή ανησυχία και πίεση. 

- Από την συνύπαρξη των νέων «αναγκών» του συστήματος (αναδιαρθρώσεις, ψηφιακή τεχνολογία,
εξωτερίκευση εργασιών) και τους φόβους του παράλληλου τραπεζικού συστήματος και των νέων α-
ναγκών για Α.Μ.Κ. 

▶ Είμαστε οι μόνοι που υποβάλαμε προτάσεις:

- Για να κατοχυρωθεί το τραπεζικό επάγγελμα (πιστοποίηση). 
- Για να προστατευθεί η απασχόληση στην Eurobank.
- Για να αποκατασταθούν οι αδικίες στο παλιό Προσωπικό.
- Για να περιορισθούν οι ευέλικτες μορφές ανασφαλούς εργασίας.
- Για να τεθούν ρυθμιστικοί κανόνες στην επέλαση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας και του Digi-

tal Banking.
- Για να λυθούν τα προβλήματα Υγιεινής και ασφάλειας της Εργασίας στα πολυάνθρωπα κτίρια της

Τράπεζας στην Νέα Ιωνίας…
- Για να διασωθεί και εκσυγχρονισθεί το Επικουρικό Ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με ασφαλισμένα μέλη συνα-

δέλφους προερχόμενους από τις τ. Τράπεζες Κρήτης, Εργασίας και Αθηνών.

▶ Παράλληλα έχουμε εντυπωσιακές επιδόσεις:

- Στα Σεμινάρια κατάρτισης συναδέλφων.
- Στις εκδηλώσεις για τα τέκνα των μελών μας.
- Στις κάθε είδους προσφορές σε είδος προς τα μέλη μας.
- Στην φιλανθρωπική δράση του Σωματείου μας.
- Στην καλλιέργεια του Εργασιακού αθλητισμού (πρωταγωνιστούμε σε όλα τα αθλήματα) και του Πο-

λιτισμού.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα κερδίσουμε το στοίχημα της υπογραφήςΕίμαστε βέβαιοι ότι θα κερδίσουμε το στοίχημα της υπογραφής

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ Σ.Σ.Ε./2018 και θα κατοχυρώσουμεΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ Σ.Σ.Ε./2018 και θα κατοχυρώσουμε

ό λ αό λ α τα κεκτημένα του παρελθόντος. τα κεκτημένα του παρελθόντος. 

Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι που συνηγορούν στην υπερψήφιση του παρόντοςΌλοι αυτοί είναι οι λόγοι που συνηγορούν στην υπερψήφιση του παρόντος

Διοικητικού Απολογισμού κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών μας Διοικητικού Απολογισμού κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών μας 

στις 10/02/2018 και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά.στις 10/02/2018 και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 16:30ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 16:30
ξενοδοχείο "ξενοδοχείο "DIVANI CARAVEL"DIVANI CARAVEL"
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Ο ανά χείρας σας Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. του Union Eurobank αναφέρεται στον 3ο – και τε-
λευταίο – χρόνο της θητείας του (2017-2018).

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η στασιμότητα των προβλημάτων που κρατάει το τρα-
πεζικό σύστημα στον «γύψο» (Capital Controls από το καλοκαίρι του 2015…) και η πρωτοφανής απομαζι-
κοποίηση του τραπεζοϋπαλληλικού πληθυσμού, χωρίς επί του παρόντος να έχουν επιλεγεί βίαιες λύσεις
(απολύσεις) που όμως καιροφυλακτούν και είναι κυριολεκτικά επί θύραις με το νεοεμφανιζόμενο «μο-
ντέλο» της ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των Τραπεζών, με παράλληλη ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ-ΙΔΙΩΤΕΣ!

Μιλάμε για έμμεσες, αλλά σαφείς απολύσεις όσων συναδέλφων δεν αποδεχτούν το «συναινετικό πα-
κέτο» εξόδου από την Τράπεζα (οικειοθελείς παραιτήσεις, με αντάλλαγμα) που θα ανοίξουν τους ασκούς
του Αιόλου προς κάθε κατεύθυνση εργαζομένων, όπου κι αν υπηρετούν, αφού η εξωτερίκευση των ερ-
γασιών των Τραπεζών πλέον αφορά όλο το φάσμα τους (όλες οι υπηρεσίες-εργασίες μπορεί να εκχωρη-
θούν με το πρόσχημα της μείωσης του λειτουργικού κόστους), αλλά και το σύνολο των εργαζομένων ανε-
ξαρτήτως επιδόσεων, αξιολόγησης και αμοιβής εργασίας, εφόσον όλες αυτές οι κατηγορίες του Προσωπι-
κού μπορεί να συνυπάρχουν σε μία υπό κατάργηση Υπηρεσία…

Ακόμη δηλαδή και οι ΑΡΙΣΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ και οι ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΙ, εφόσον υπηρετούν σε υπό κατάρ-
γηση Υπηρεσία μπορεί να οδηγηθούν σε βίαιη έξοδο από την Τράπεζα. 

Το φαινόμενο αυτό μεγάλη έκταση (αφορούσε 120 συναδέλφους, φύλακες και καθαρίστριες, δηλ. χα-
μηλόμισθους) εκδηλώθηκε και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Απασχόλησε όχι μόνο τα οικεία σωματεία των
εργαζομένων και την ΟΤΟΕ (ειδική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας στις 21/12/2017 και του Γε-
νικού Συμβουλίου στις 18/01/2018), αλλά και το Υπουργείο Εργασίας (τριμερής συνάντηση στις
21/12/2017) και την Βουλή των Ελλήνων. 

Κι όλα αυτά παρά τις διαβεβαιώσεις προς την ΟΤΟΕ της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς (Ιούλιος
2017) ότι δεν σκοπεύει να προβεί σε άμεσες ή έμμεσες ομαδικές απολύσεις, αλλά μόνο σε εφαρμογή προ-
γραμμάτων εθελούσιας εξόδου του Προσωπικού…

Η εξέλιξη αυτή (αλλαγή όρων συμβάσεων εργασίας και «εργολαβοποίηση»/εκχώρηση Προσωπικού)
δημιουργεί ρήγμα και στις Κλαδικές Σ.Σ.Ε. που υποτίθεται ότι προστατεύουν την απασχόληση στον Κλά-
δο, δηλαδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους, όπου κι αν υπηρετούν να βρε-
θούν προ των θυρών της ανεργίας στα «καλά καθούμενα»…

Παρόμοια πρόθεση εκδήλωσε και η Διοίκηση της Eurobank (αφορούσε 16 συναδέλφους που υπηρε-
τούσαν στα Τμήματα Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής και Θεσσαλονίκης) με επιστολή που μας παρέ-
δωσε επισήμως στις 22/11/2017. 

Παρ’ ότι το «πακέτο» παροχών της Eurobank στην προκειμένη περίπτωση ήταν πιο δελεαστικό από το α-
ντίστοιχο της Τράπεζας Πειραιώς η αντίδραση του Σωματείου μας ήταν ακαριαία αρνητική, άμεση και με συ-
μπαγή επιχειρήματα κατά την διαβούλευση της 23/11/2017 πετύχαμε να «παγώσουμε» αυτή την διαδι-
κασία, χωρίς τυμπανοκρουσίες και θριαμβολογίες, γιατί εκείνο που πάντα μας ενδιαφέρει είναι η ο υ σ ί α
και όχι οι εντυπώσεις. 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
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Είμαστε το μοναδικό πρωτοβάθμιο τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο που με αλλεπάλληλες ανακοινώ-
σεις-υπομνήματα (Βλ. το 4ο και 5ο κεφάλαιο του παρόντος Δ.Α.) είχαμε επισημάνει εγκαίρως όλους τους
κινδύνους για την απασχόληση στον κλάδο μας, από:

• Τα σχέδια αναδιάρθρωσης των Τραπεζών (Restructuring plans).

• Την επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας (Digital Banking).

• Την εξωτερίκευση παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών (Work Outsourcing).

• Την διόγκωση των εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων.

• Την μην κατοχύρωση του τραπεζικού επαγγέλματος.

• Την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για όλα τα ως άνω.

• Την ανέλεγκτη επέκταση του Fintech (χρηματοοικονομική καινοτομία – Financial Technology) που
πλέον αφορά εναλλακτικά νομίσματα (κρυπτονομίσματα) ψηφιακές εφαρμογές στην αυτοματοποί-
ηση, στην ρομποτική και στην τεχνική νοημοσύνη και όχι μόνο στις ηλεκτρονικές πληρωμές. 

• Την αυστηροποίηση των κανόνων έλεγχου ρευστότητας και λειτουργίας των συστημικών Τραπεζών
κυρίως για επιπτώσεις από αναμενόμενες ζημιές εξαιτίας ενδεχόμενου πιστωτικού κινδύνου (Ex-
pected Credit Loss) με διαδικασία πιεστικών stress tests…

• Την χαμηλή εμπιστοσύνη καταθετών και πιστούχων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα που εμποδίζει
την ανάκτηση της τραπεζικής πίστης για 7ο συνεχή χρόνο…

• Τον λαϊκισμό κινημάτων συμφερόντων (του τύπου «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», έστω κι αν έχω…) που έχουν
δημιουργήσει τον βρόγχο πνιγμού των Τραπεζών (NPLs – μη εξυπηρετούμενα δάνεια), άρα και των
εργαζομένων σε αυτές…

• Την διάσπαση του Προσωπικού, λόγω της εξυπηρέτησης της πιο πάνω ανάγκης που συντέλεσε στην
δημιουργία ιδιαίτερης κατηγορίας υπαλλήλων με αντικείμενο την διαχείριση των «κόκκινων δανεί-
ων» (Banking Remedial Management) γεγονός που επέφερε βλαπτική μεταβολή στη σύνθεση του
Προσωπικού στο Δίκτυο και κατάργηση θέσεων ευθύνης.  

• Την πίεση της μείωσης του λειτουργικού (εργατικού) κόστους που διόγκωσε τις ευέλικτες μορφές α-
νασφαλούς εργασίας στην Τράπεζα (500 εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας) και μάλιστα σε σημεία
που κατά το παρελθόν ήταν αποκλειστικής τραπεζοϋπαλληλικής απασχόλησης, όπως οι TELLERS.
(Σήμερα έχουν ενοικιαστεί από εταιρείες τρίτων περίπου 100 συνάδελφοι που επιτελούν αυτή την
κύρια τραπεζική εργασία με εκατέρωθεν προβλήματα Προσωπικού και ασφάλειας της εργασίας…). 

• Την ενδεχόμενη αποτυχία των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου αφού πλέον δεν υπάρχουν ηλι-
κιωμένοι συνάδελφοι ή έστω καθ’ οδόν προς την συνταξιοδότηση (μέσος όρος  ηλικίας εργαζομένων
Τράπεζας 42 έτη) και εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. Μόνο στην Ευρώπη το ποσοστό της υποα-
πασχόλησης εγγίζει το 18% δηλαδή είναι διπλάσιο από την επίσημη ανεργία της (9,3%)!!!

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ ενόψει της διαβούλευσης των εκπροσώπων των εργαζομένων (που συμ-
φωνήθηκε στην τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας), με την Τράπεζα Πειραιώς για το θέμα των

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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9

συγκαλυμμένων απολύσεων 120 εργαζόμενων (φυλάκων και καθαριστριών), που επιχειρεί να προχωρή-
σει αυθαίρετα η Τράπεζα, αποφάσισε τα εξής:

▶ Παραμένει σταθερή και αμετακίνητη η θέση της ΟΤΟΕ, η οποία επιβεβαιώθηκε και από τις τοποθετή-
σεις των Συλλόγων των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς για απόκρουση των απολύσεων των συ-
ναδέλφων με τη μέθοδο της απόσχισης σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

▶ Η ΟΤΟΕ καλεί τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να εγκαταλείψει σχεδιασμούς και σκέψεις που οδη-
γούν σε απολύσεις εργαζομένων, σήμερα και στο μέλλον, με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο.

▶ Διάβημα της ΟΤΟΕ προς την Κυβέρνηση, από την οποία θα ζητηθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες προ-
στασίας των εργαζομένων από ανάλογες μεθοδεύσεις όπως η διαδικασία της απόσχισης κλάδων και υ-
πηρεσιών στην Τράπεζα Πειραιώς αλλά και σε άλλες Τράπεζες που ενδεχομένως θέλουν να προχωρή-
σουν σε τέτοιες ενέργειες στο μέλλον και συναντήσεις με τα Κόμματα με αίτημα τη στήριξη και την συ-
μπαράστασή τους στις θέσεις του κλάδου.

▶ Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, κάλεσε τους Συλλόγους της Τράπεζας Πειραιώς να συνεδριάσουν και να
προχωρήσουν σε περιοδείες ενημέρωσης των εργαζομένων της Τράπεζας και προετοιμασίας αγωνιστι-
κών κινητοποιήσεων.

▶ Σε αυτή τη διαδικασία θα συμμετέχει και η ΟΤΟΕ με μέλη της Διοίκησής της.

▶ Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Γραμματεία να προχωρήσει σε πρό-
γραμμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε περίπτωση αντεργατικής συμπεριφοράς, αδιαλλαξίας ή πα-
ρελκυστικής τακτικής από την πλευρά της Τράπεζας.

▶ Η ΟΤΟΕ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση, ότι, σε μια κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους στις Τρά-
πεζες, για την ελληνική κοινωνία και για την οικονομία της χώρας, δεν θα επιτρέψει πειραματισμούς
και υλοποίηση σχεδίων σε βάρος της απασχόλησης, με το πρόσχημα των συνεχιζόμενων αναδιαρθρώ-
σεων. 

Οι αναδιαρθρώσεις αυτές, που εμφανίζονται συνεχώς ως απαιτήσεις των δανειστών, οι οποίες όμως ε-
ξυπηρετούν τις ανάγκες κερδών με οποιοδήποτε ανθρώπινο κόστος, που υπαγορεύεται και από τους νέ-
ους μετόχους των τραπεζών, που ελέγχουν πλέον το τραπεζικό σύστημα της χώρας, δεν μπορεί να είναι
διαρκές άλλοθι επιθέσεων σε βάρος των εργαζομένων.

Όλα τα παραπάνω σημεία είναι και σημεία  δ ρ ά σ η ς  του Σωματείου μας και στον 3ο χρόνο της θη-
τείας του για τον οποίο κρίνεται σήμερα το Δ.Σ., αλλά και για το σύνολο της θητείας του από το καταιγι-
στικό 2015 και μετά.

Ως εκ του αποτελέσματος  Π Ε Τ Υ Χ Α Μ Ε. 

▶ Δεν είχαμε καμία απώλεια θέσης εργασίας (απολύσεις).

▶ Δεν είχαμε απώλεια ουδενός κεκτημένου δικαιώματος ή συμφέροντος εργαζομένου (οικονομικές/μι-
σθολογικές, ασφαλιστικές, θεσμικές παροχές).

▶ Αποκρούσαμε κάθε ενδεχόμενο απειλής στο δίπτυχο: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, αλ-
λά και προτείναμε  λ ύ σ ε ι ς  σε ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την συμπεριφορά των Τραπεζών,

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟ UNION
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αλλά της Πολιτείας γενικότερα, όπως πιο κάτω θα δείξουμε και της κατεστημένης νοοτροπίας που έχει
επικρατήσει στην χώρα.

Η συγκυριακή οπτική της κρίσης
Η Ελλάδα από το 2009 και μετά βρέθηκε μπροστά σε δύο δρόμους και έπρεπε να διαλέξει έναν από

τους δύο. Ο ένας δρόμος ήταν αυτός της εξέλιξης, της αλλαγής και ο δεύτερος αυτός του πισωγυρίσματος.
Και οι δύο δρόμοι ωστόσο περνούσαν από την κρίση. Εάν είχαμε διαλέξει τον πρώτο πιο γρήγορα θα βγαί-
ναμε από την κρίση και τώρα θα ήμασταν σε άλλα επίπεδα με άλλους ρυθμούς ανάπτυξης., όπως π.χ. έγι-
νε σε Κύπρο, Ιρλανδία, Πορτογαλία. 

Από το πρώτο μνημόνιο έως και το τωρινό όλες οι μεταρρυθμίσεις γίνονται κάτω από την πίεση α) τρόι-
κας από την μία β) ελληνικής κοινωνίας από την άλλην που δεν θέλει τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις και
στο τέλος πάντα την πληρώνει.

Στα μνημόνια μπήκαν κι άλλες χώρες αλλά μέσα σε λίγα χρόνια βγήκαν πρώτον γιατί είχαν άλλο πρό-
βλημα αλλά και δεύτερον γιατί το έβλεπαν από άλλη οπτική.

Από τα επαχθή μνημόνια θα βγούμε μόνο όταν γίνει η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και αυτή βρίσκεται
στο μυαλό μας έτσι ώστε να ακολουθήσουν και να δεχθούμε τις μεταρρυθμίσεις των μνημονίων γιατί από
τα μνημόνια φυσικά δεν θα βγούμε ούτε το 2019. Για να γίνει αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση χρειάζεται
να δούμε την κρίση με άλλη ματιά απ ότι την σημερινή. 

Υπάρχουν δύο ειδών οπτικές της κρίσης:

α) Συγκυριακή οπτική της κρίσης
β) Δομική οπτική της κρίσης

Τί είναι η κάθε μία και ποιες είναι οι διαφορές τους;
Η συγκυριακή οπτική της κρίσης είναι αυτή που μία κοινωνία ή ένας οργανισμός δεν θέλει να εξελιχθεί,

θέλει να περάσει την κρίση όσο πιο εύκολα μπορεί και να γυρίσει πάλι εκεί που ήταν, σε αυτό το σύστη-
μα που την οδήγησε στην ουσία την κρίση. Αντιθέτως η δομική οπτική της κρίσης είναι αυτή όπου η κοι-
νωνία ή ο οργανισμός περίμενε την κρίση και η οποία αντιμετωπίζεται σαν μια ευκαιρία για αλλαγή και ε-
ξέλιξη. Εδώ θέλουν ένα νέο σύστημα μακριά και πέρα από αυτά τα συστήματα που οδηγούν στις κρίσεις. 

Οι πιο πάνω είναι πολύ σοβαροί λόγοι για να εγκριθεί η παρούσα λογοδοσία του Δ.Σ. με συ-
ντριπτικά ποσοστά από τα μέλη μας, γεγονός που θα αποτελέσει και μήνυμα προς την εργοδοτική,
αλλά και την κυβερνητική πλευρά.

Μήνυμα αυξημένης διαπραγματευτικής ισχύος, αλλά και αποτελεσματικότητας που συνδυάζει
όχι μόνο το συμφέρον των εργαζομένων, αλλά και το καλό της επιχείρησης που τους μισθοδοτεί.

ΤΟ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ
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Ενώ σε όλες τις άλλες χώρες όπου εισήλθαν και βγήκαν από τα μνημόνια ακολούθησαν την δομική ο-
πτική της κρίσης στην Ελλάδα επιμένουμε από την είσοδο μας στα μνημόνια να βλέπουμε τα πράγματα με
συγκυριακή οπτική.

Περί θέσεων εργασίας - Υπάρχει μέλλον;
Κάθε σύγχρονη χώρα που θέλει να αναπτύσσεται προσελκύει επενδύσεις και επιχειρηματίες, δημι-

ουργεί νέες θέσεις εργασίας και παράγει πλούτο. Η δικιά μας κάνει εντελώς τα αντίθετα. Φορολογεί υ-
πέρμετρα το 70% του πληθυσμού και κυρίως τα συνήθη υποζύγια (μισθωτοί και συνταξιούχοι), κάνει τα
στραβά μάτια στη φοροδιαφυγή γιατί δεν έχει την ικανότητα να τη συλλάβει και στο τέλος μοιράζει επι-
δόματα πείνας στους αναξιοπαθούντες που αυτή δημιούργησε. Δεν είναι δυνατόν με τα ίδια εισοδήματα
να έχουμε αύξηση της φορολογίας κατά 400% τα τελευταία 2 χρόνια για να ακούμε την υπεύθυνη κυ-
βέρνηση της Ελλάδας να μοιράζει επιδόματα. Τα άτομα αυτά δεν πρόκειται να διασωθούν παίρνοντας ε-
πιδόματα των 500-800 ευρώ. Πρόκειται να διασωθούν βρίσκοντας εργασία. Μπορεί επίσης πάνω από
τους μισούς από αυτούς να φοροδιαφεύγουν γιατί με 2500 ευρώ το χρόνο δε συντηρείσαι στην Ελλάδα.

Η εξοντωτική υπερφορολόγηση
Η κυνική, στα όρια μιας αποκρουστικής παραδοχής, ομολογία των υπουργών Τσακαλώτου και Χουλια-

ράκη, ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ συνειδητά αποφάσισε και υλοποίησε την εξοντωτική υπερφορολό-
γηση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, δεν είναι και ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως μια απλή, λογιστικού χα-
ρακτήρα πρακτική με στόχο τη δημιουργία πλεονάσματος. Είναι, κατά τη γνώμη μας, η πιο βίαιη επιχεί-
ρηση αναδιανομής εισοδήματος που έχει επιχειρηθεί μετά τη Μεταπολίτευση.

Διότι και άλλες φορές κυβερνήσεις έχουν καταφύγει στην εύκολη λύση της αύξησης της φορολογίας
στα συνήθη υποζύγια, τα οποία είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, προκειμένου να αυξήσουν τα έσο-
δα του κρατικού κορβανά. Γρήγορα όμως, ύστερα από ένα ή δύο χρόνια, την εγκατέλειπαν ανακαλύπτο-
ντας ότι αυτή η πρακτική το μόνο που κατάφερνε ήταν ο περιορισμός της κατανάλωσης, η αφυδάτωση της
οικονομίας και η εξ αυτής αύξηση της ανεργίας.

Όμως, αυτό που έγινε το 2017 δεν έχει προηγούμενο. Η κυβέρνηση με σχέδιο (ίσως το μόνο που είχε έ-
ως τώρα!) επιτέθηκε στη μεσαία τάξη, της αφαίρεσε σημαντικό μέρος των εισοδημάτων της και δημιούρ-
γησε ένα πλασματικό πλεόνασμα, για το οποίο και επαίρεται.

Με απίθανες νομικές ακροβασίες και με πρωτοφανή, σε παγκόσμιο επίπεδο, μεθοδολογία, η κυβέρνη-
ση εφόρμησε κατά της μεσαίας τάξης και στο μοναδικό ίσως κομμάτι της κοινωνίας που επιζούσε έως τώ-
ρα στις συνθήκες της κρίσης, τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και τους γονάτισε
στους φόρους.

Δεν το έκανε, δε, γιατί το επέβαλε η τρόικα ή το τρίτο και χειρότερο Μνημόνιο που εκείνη ψήφισε το
2015, όχι! Το έκανε για λόγους ταξικούς και ψηφοθηρικούς. 

Οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα για κοινωνικό μέρισμα σε 1 εκατ. πολίτες δεν είναι τίποτε περισσότερο α-
πό μια απελπισμένη βουτιά στις χειρότερες εποχές του παλαιοκομματισμού, όταν οι κυβερνήσεις κατέ-
φευγαν σε εξαγορά της ψήφου των πολιτών με έωλες ρυθμίσεις ή και κανονική καταβολή χρημάτων.

Με δυο λόγια, βλέποντας ότι η μεσαία τάξη εγκαταλείπει την κυβέρνηση με γοργούς ρυθμούς, αφενός
την τιμωρεί με την υπερφορολόγηση, αφετέρου προσπαθεί με τα χρήματα που της αποστά με βιαιότητα
να εξαγοράσει ψήφους από τη μεγάλη δεξαμενή των ανέργων, των χαμηλόμισθων και των μικροσυνταξι-
ούχων. 
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Η ευθύνη της γενιάς των βολεμένων επηρεάζει 
τον Κόσμο της Εργασίας

Κάποτε είχαν πολλοί κατηγορήσει πολιτικά τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την φράση "δεν διάβασα το
Μνημόνιο". Αλήθεια σήμερα πόσοι είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές που υπερψήφισαν το πολυνομοσχέ-
διο (Ιανουάριος 2018) που πραγματικά το διάβασαν;

Κοπαδιαστά είπαν ναι σε όλα χωρίς καλά καλά να γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Όχι δηλαδή ότι αν γνώρι-
ζαν θα έπρατταν διαφορετικά. Έχουν αποδείξει ότι η "καρέκλα" είναι πάνω από ιδεολογίες, πάνω από ό-
λα. Αλλά καλά κάνουν. Μήπως αντιδρά σοβαρά κανείς; Άλλωστε έχουν και το άλλοθι. Θα βγάλουν τη χώ-
ρα από τα Μνημόνια... Των άλλων όχι το δικό τους. Αυτό δεν πιάνεται... Αυτό αναγκάστηκαν να το υπο-
γράψουν ως συνέπεια της πολιτικής των προηγούμενων... Όχι επειδή πήγαν να τινάξουν τη χώρα στον
αέρα...

Αλλά, καλά μας κάνουν. Η γενιά μας βρήκε πολλά έτοιμα και έζησε την ραγδαία άνοδο της χώρας, από
ψωροκώσταινα σε ηγέτιδα περιφερειακή δύναμη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μία γενιά όπου οι γο-
νείς "προίκιζαν" τα παιδιά τους με το αποτέλεσμα χρόνων μόχθου και εργασίας. Μία γενιά λίγο ως πο-
λύ προνομιούχα. Και τι έκανε με αυτό το προτέρημα; Τίποτα. Είναι μία γενιά που βολεύτηκε... Που συνή-
θισε να τα έχει όλα στο πιάτο. Και όταν βολεύεσαι χάνεις τα αντανακλαστικά σου και γίνεσαι μαλθακός.
Δεν γυαλίζει το μάτι σου, δεν παράγεις ιδέες, δεν βελτιώνεσαι. Μπαίνεις σε μία νοσηρή αδράνεια. Η α-
δράνεια όμως μοιραία φέρνει την παρακμή.

Και όταν μάλιστα αρχίσουν τα δύσκολα τότε πανικοβάλλεσαι. Και γίνεσαι ανασφαλής. Φοβάσαι μη χά-
σεις αυτά που έχεις. Και ανοίγεις πιο εύκολα την πόρτα και γίνεσαι έρμαιο και "θύμα" σε όποιον σου τά-
ξει προστασία. Σε όποιον σου υποσχεθεί ότι θα σου γυρίσει πίσω τα χαμένα. Όχι εκείνα που έχασες γιατί
ήσουν παθητικός και αδρανής και βολεμένος αλλά εκείνα που... σου στέρησαν, σου έκλεψαν. Και υπο-
τάσσεσαι. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο λαϊκισμός λειτουργεί σαν τον εκβιαστή. Αν υποκύψεις θα σε εκβιάζει
για πάντα.

Και ο λαϊκιστής αν πάρει το πάνω χέρι δύσκολα αποκαθηλώνεται. Είναι πολύ εύκολο και εύπεπτο να
παίζει με το θυμικό, με την οργή, να ισοπεδώνει τα πάντα, να επιρρίπτει ευθύνες. Να αλλοιώνει δεδομέ-
να και αριθμούς και συμβάντα. Ποιος να τον αντικρούσει χωρίς να κατακεραυνωθεί... Η αποδόμηση και η
αποσύνθεση είναι πολύ εύκολο πράγμα. Η σύνθεση είναι το δύσκολο...

Όμως η γενιά μας, εκτός από μεγάλη ευθύνη, έχει και μία υποχρέωση. Κορυφαία. Όχι απέναντι στον ε-
αυτό της, αλλά απέναντι στα παιδιά της, στα παιδιά μας. Για σκεφτείτε το. Τι παραλάβαμε και τι παραδί-
δουμε. Μπορεί αυτή η σκέψη, αυτή η ευθύνη να αφυπνίσει;

Πολιτική αφασία, αλλά και συνδικαλιστική ευθύνη
Με ένα συλλαλητήριο την Δευτέρα 15/01/2018, η Βουλή ψήφιζε το πολυνομοσχέδιο-τέρας με το ο-

ποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αξιολόγηση, το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα βγάζει την υποχρέωσή του α-
πέναντι στην ιστορική του διαδρομή και στη συλλογική του μνήμη. Ούτε πολυήμερες απεργίες, ούτε μα-
χητικές διαδηλώσεις, ούτε «αγώνες μέχρι τη δικαίωση». Ένα συλλαλητήριο στη λεωφόρο Αμαλίας, μπρο-
στά στον Άγνωστο Στρατιώτη, για την τιμή των όπλων, και αυτό είναι όλο.

Και αν δεν μεσολαβούσε και η 24ωρη απεργία της Παρασκευής στο «μετρό», πιθανότατα να μην κατα-
λάβαινε κανείς ότι με το νομοθέτημα-τερατούργημα που ψήφισε η Βουλή μπαίνει οριστικά ταφόπλακα
στο δικαίωμα της απεργίας, έτσι τουλάχιστον όπως το γνωρίζαμε από τη Μεταπολίτευση και μετά.
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Πολλοί θα στραφούν κατά της ΓΣΕΕ και της αδυναμίας της να κινητοποιεί πλέον μεγάλες ομάδες του
πληθυσμού, για αυτή την υποτονική στάση του συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι σε διατάξεις που
πλήττουν θεμελιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι λάθος. Και απαράδεκτη παραγραφή μιας πραγ-
ματικότητας η οποία είναι δηλωτική της πολιτικής αφασίας στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία.

Όσο κι αν αυτή η αφασία διευκολύνει την παρούσα κυβέρνηση, και κάνει πιο άνετη τη ζωή της, είναι α-
παραίτητο να σημειωθεί ότι δεν θα είχε το αποτέλεσμα που βλέπουμε αν δεν είχε συνδυαστεί αρμονικά
με την απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

Και αυτή η απαξία σίγουρα δεν πρόκειται για φαινόμενο των καιρών. Δεν είναι ένα ακόμα «έργο
ΣΥΡΙΖΑ».

Έρχεται από μακριά, και ασφαλώς υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για αυτό. Κυβερνήσεις του παρελθό-
ντος που εξέθρεψαν και διόγκωσαν τον κρατικοδίαιτο συνδικαλισμό, συνδικαλιστές που χρησιμοποίη-
σαν την ιδιότητά τους για να μεταπηδήσουν αεράτοι στην κεντρική πολιτική σκηνή, «κολλητιλίκια» συνδι-
καλιστών με κυβερνητικούς και οικονομικούς παράγοντες, και πάνω απ' όλα εξοργιστικές διεκδικήσεις για
την οικοδόμηση και προστασία απίθανων «κεκτημένων», είναι ορισμένες από τις αιτίες που απαξίωσαν το
συνδικαλιστικό κίνημα και οδήγησαν την κοινωνία να του στρέψει τα νώτα.

Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί καιρός για να επανέλθει το συνδικαλιστικό κίνημα στα προ της εποχής
των μνημονίων επίπεδα. Αλλά έχουμε την αίσθηση ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να
μπορέσει να επαναποκτήσει τη σφριγηλότατα, τη μαχητικότητα και τη διεκδικητικότητα που απαιτείται
για να γίνει και πάλι ελκυστικό στους Έλληνες εργαζομένους. Αλλά και βούληση να απορρίψει όλα εκείνα
που το έφεραν ως εδώ...

Με ένα Πολυνομοσχέδιο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των δανειστών, που αφορά στην ισοπέ-
δωση έως την εξαφάνιση δικαιωμάτων των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της ελληνικής κοι-
νωνίας στο σύνολό της, έρχεται η Κυβέρνηση να επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά μια πολιτική μνη-
μονιακής υπακοής, που ακυρώνει στην πράξη τα όνειρα και τις ελπίδες, όσων πίστεψαν σε καλύτερες
μέρες.

Το τραγικό αυτής της θλιβερής πολιτικής είναι, ότι στηρίζεται ξανά σε έναν αυταπόδεικτα ψευδή ι-
σχυρισμό, ότι πρόκειται για πολιτική αριστερής κατεύθυνσης, με ταξικό πρόσημο και κοινωνική ευαι-
σθησία, που βρίσκει όμως το πολιτικό θράσος να παρακάμψει αρχές, ιδέες και διακηρύξεις και να επι-
τεθεί στο θεμελιώδες ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.

Η ΟΤΟΕ όταν επιχειρείται να αφοπλιστεί θεσμικά και ουσιαστικά το συνδικαλιστικό κίνημα με την υ-
πονόμευση έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, τότε έχουμε καθήκον και υποχρέωση να
παρέμβουμε αποφασιστικά και να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. 

Ως κλαδική συνδικαλιστική οργάνωση των τραπεζοϋπαλλήλων με ιστορία και αποτελεσματικούς αγώ-
νες προσφοράς και συνέπειας στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, έχουμε και πραγματική κοινωνική
ευαισθησία, αλλά και ουσιαστικούς λόγους να παρέμβουμε αποφασιστικά, με αφορμή το πολυνομοσχέ-
διο, που κατέθεσε προς ψήφιση η Κυβέρνηση στη Βουλή.

Και οι λόγοι αυτοί αφορούν στην κινητήριο δύναμη της οικονομίας, που είναι οι Τράπεζες, οι οποίες
στην παρούσα φάση βρίσκονται σε στάση αναμονής, ως προς τις εξελίξεις που αφορούν στις φημολογού-
μενες επενδύσεις και στην ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα ασκούν πιέσεις κατόπιν εντολών των ξένων μετό-

ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
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χων στην απασχόληση των εργαζομένων με διάφορες μορφές και τρόπους στα πλαίσια των αναδιαρθρώ-
σεων, που συνεχίζουν να αποτελούν πραγματικό ή εικονικό άλλοθι.

▶ Επισημαίνουμε στην Κυβέρνηση ότι, το Πολυνομοσχέδιο της μνημονιακής πολιτικής που κατέθεσε στη
Βουλή, αν συγκεντρώσει τις ψήφους των Βουλευτών της, που «θα πειστούν» για το ταξικό πρόσημο της
πολιτικής της, αλλά και άλλων Βουλευτών του Κοινοβουλίου, θα περάσει.

Θα είναι όμως ένα πολυνομοσχέδιο ντροπής, που θα μείνει στα χαρτιά και στο περιθώριο της κοινωνι-
κής συνείδησης των εργαζομένων και του λαού μας, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί στίγμα μιας συνει-
δητής αμνησίας σκοπιμοτήτων για όλους εκείνους που θα αποδεχθούν την ευκαμψία της ψήφου τους.

▶ Προειδοποιούμε τις Τράπεζες να μην κάνουν το λάθος να θεωρήσουν, ότι το πολιτικό, το οικονομικό
και το κοινωνικό κλίμα του φόβου και της ανασφάλειας, τις ευνοεί και θελήσουν να εφαρμόσουν ευ-
καιριακά, επιχειρησιακά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων.

Η ΟΤΟΕ θα παραμείνει, όπως πάντα, άγρυπνος φρουρός των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των
τραπεζοϋπαλλήλων, έχοντας σαφή επίγνωση της συμβολής τους και του τιμήματος που πλήρωσαν στα
χρόνια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση και ως κλάδος, αλλά και μαζί με την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, θα είμα-
στε μπροστά στους αγώνες απόκρουσης των επιθέσεων με αποφασιστικότητα και θάρρος, και θα χα-
λάσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης και των δανειστών της χώρας.

Handelsblatt: Αυταπάτη ότι η Ελλάδα θα σπάσει 
τα δεσμά των δανειστών

Η γερμανική Handelsblatt επισημαίνει ότι οι υποσχέσεις Τσίπρα για τέλος της λιτότητας από τον Αύ-
γουστο δεν ισχύουν. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί έναντι των δανειστών με νέα μέτρα λιτότητας μέχρι το 2022.

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή (Ιανουάριος 2018) του πολυνομοσχεδίου με τα τελευταία προα-
παιτούμενα για να κλείσει εγκαίρως η τρίτη αξιολόγηση η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt επανέρχε-
ται στο δύσκολο δρόμο μέχρι την έξοδο από τα μνημόνια αλλά και μετά. Επισημαίνει ότι το σχέδιο νόμου
είναι λεπτομερές, ο χρόνος όμως για τη διαβούλευση και τη ψήφιση είναι σύντομος. Ο γερμανός ανταπο-
κριτής στην Αθήνα περιγράφει την σπουδή της Αθήνας να διαβαστεί ένα νομοθετικό κείμενο 1.500 σελί-
δων με 400 άρθρα, να περάσει από διαβούλευση και να ψηφιστεί σε χρόνο ρεκόρ.

«Αποπληρωμή χρέους μέχρι το 2059»
Αυτήν την εκδοχή υποστηρίζει η εφημερίδα Handelsblatt φέρνοντας ως παράδειγμα τα ασφάλιστρα

κινδύνου, τα οποία είναι υψηλότερα από αυτά άλλων χωρών με δημοσιονομικά προβλήματα, όπως η
Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία ή το ότι οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης συνεχίζουν να διαβαθμί-
ζουν τα κρατικά χρεόγραφα στην κατηγορία των "σκουπιδιών". «Η χώρα χρειάζεται να κάνει πολλά για να
ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη εάν από τον Αύγουστο θέλει να αναχρηματοδοτηθεί πλήρως από τις αγο-

ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
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ρές» σημειώνει η εφημερίδα. «Ο Τσίπρας υπόσχεται στους οπαδούς του ότι τον Αύγουστο η χώρα θα σπά-
σει τα δεσμά από τα προγράμματα λιτότητας και θα εκδιώξει τους μισητούς δανειστές για πάντα από την
Αθήνα. Αλλά αυτό είναι αυταπάτη. Γιατί έχει δεσμευτεί απέναντι στους δανειστές και με άλλα μέτρα λι-
τότητας μέχρι το 2022. Το 80% του ελληνικού κρατικού χρέους βρίσκεται στα χέρια δημοσίων δανειστών.
248 δις ευρώ κρατούν ευρωπαίοι δανειστές, άλλα 13 δις ευρώ χρωστά η Ελλάδα στο ΔΝΤ. Άρα η Αθήνα θα
παραμείνει υπό την επιτήρηση των δανειστών μέχρι να αποπληρώσει το χρέος της που με τα σημερινά ε-
πιτόκια θα διαρκέσει μέχρι το 2059».

Η απειλή της ψηφιακής πρωτοπορίας και 
η ανάγκη δημιουργίας δικτύου προστασίας των εργαζομένων
«Η μικρή χώρα που μπορούσε» είναι το βιβλίο που έγραψε ο Μαρτ Λάαρ, ιστορικός και δύο φορές

πρωθυπουργός της Εσθονίας. Είναι ένα βιβλίο για τη σύγχρονη ιστορία μιας χώρας που το 1992 είχε πλη-
θωρισμό 1.000% και βούλιαζε στο οργανωμένο έγκλημα, με αφύλακτα σύνορα, και σήμερα είναι μια από
τις πιo καινοτομικές κοινωνίες στον κόσμο, στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος και στη λειτουργία της
Δημοκρατίας.

«Η Ελλάδα που μπόρεσε» θα ήταν το βιβλίο που όλοι θα θέλαμε να γραφεί... αλλά, για να το γράψου-
με, χρειαζόμαστε έναν εθνικό στόχο. Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι ήδη εδώ. Έννοιες ακατα-
νόητες για τους πολλούς, όπως η ρομποτική, η «τεχνητή νοημοσύνη», το «Ιnternet των πραγμάτων», οι
βιοεπιστήμες, η «κωδικοποίηση του χρήματος» και οι αλλαγές στον τραπεζικό τομέα, τα «μεγάλα σύ-
νολα δεδομένων», η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι σχέσεις όλων αυτών μεταξύ τους αλλάζουν τις
ισορροπίες στις κοινωνίες, δημιουργούν νέα θαύματα και νέες καταστροφές. Αλλά για ποιούς;

Σε αντίθεση με το προηγούμενο κύμα ψηφιακής παγκοσμιοποίησης που έβγαλε από τη φτώχεια εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων στις χώρες χαμηλού κόστους εργασίας, το νέο κύμα με νέους κλάδους,
νέες μορφές επιχειρήσεων, νέες δεξιότητες των εργαζομένων απειλεί και τη μεσαία τάξη στις κοινωνίες
που δεν θα προετοιμαστούν, ανεπτυγμένες ή μη.    

Το Σκοπιανό, οι σχέσεις με την Τουρκία, η αξιολόγηση, η έξοδος στις αγορές είναι μεγάλα και δύσκολα
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όμως, παράλληλα, είναι ανάγκη να διαθέσουμε φαντασία,
γνώση και πολιτικό θάρρος για να προλάβουμε το μέλλον, που είναι ήδη παρόν.   

Ο εθνικός στόχος πρέπει να είναι: η Ελλάδα στην πρωτοπορία των χωρών της νέας ψηφιακής εποχής.
Είναι αυτός ένας ελάσσων στόχος που αφορά τους τεχνοκράτες; Ναι, για τα μυαλά που σταμάτησαν στον
20o  αιώνα, τότε που στην πολιτική διαμάχη κυριαρχούσε η σύγκρουση Αριστερά - Δεξιά, ο έλεγχος ή όχι
του κράτους ή των αγορών.

Σήμερα η διάκριση είναι ανάμεσα στα ανοικτά και τα κλειστά συστήματα που μπορούν να ενσωματώ-
σουν την καινοτομία και να χρησιμοποιήσουν τις τεράστιες αλλαγές προς όφελος των πολιτών τους. Όσοι
επιμένουν στην εξαντλημένη ρητορική του 20ού αιώνα θα βλέπουν τους καλύτερους να φεύγουν και τις
επενδύσεις να ελαχιστοποιούνται.

Ας ρίξουμε μια άναρχη αλλά ενδεικτική ματιά σε αυτό το μεγάλο χωριό, τον πλανήτη μας: Ρομπότ πω-
λούνται πλέον μαζικά για την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας. Τα ιατρικά ρομπότ όπως και τα ρομπότ-μέλη
αλλάζουν την πραγματικότητα στην ιατρική και τη ζωή των ανθρώπων. Στην παιδεία οι αλλαγές είναι συ-
γκλονιστικές, όταν μπορεί κάποιος να παρακολουθεί από την Ινδονησία μαθήματα στο MIT και να πιστο-
ποιεί τη γνώση του. Σε πολλές χώρες τα παιδιά μαθαίνουν κώδικα προγραμματισμού και το κινητό δίνει
πια δυνατότητες σε χωριά της Αφρικής με κατεστραμμένες υποδομές να έχουν πρόσβαση σε παιδεία, υ-
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γεία και τράπεζες! Στα αεροδρόμια και στις τράπεζες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά με την αυ-
τοματοποίηση. Είναι θέμα χρόνου η ταυτόχρονη διερμηνεία από μηχανές, αλλάζοντας την επικοινωνία
στις επιχειρήσεις, στον τουρισμό και στις μεταξύ μας σχέσεις.

Στον αγροτικό τομέα, οι χώρες που εκτοξεύονται χρησιμοποιούν ήδη εξαιρετικά προηγμένη τεχνολο-
γία, από τα χορτολίβαδα (Ν. Ζηλανδία) μέχρι την εξοικονόμηση νερού (Ισραήλ) εξασφαλίζοντας επάρκεια
τροφίμων, ισχυροποιώντας τις εξαγωγές και δημιουργώντας  θετικές προοπτικές για τη διατροφή των 7
δισ. του πλανήτη.

Το χρήμα κωδικοποιείται με απρόβλεπτες εξελίξεις. Οι κυβερνοπόλεμοι αλλάζουν τη φύση των πολέ-
μων και τους παγκόσμιους πρωταγωνιστές.

Η δύναμη των «big data», δηλαδή η συλλογή τεράστιου όγκου προσωπικών δεδομένων από μια χούφτα
διεθνών εταιρειών, δημιουργεί καταναλωτικές ανάγκες, αναπροσανατολίζει την παραγωγή, επηρεάζει τις
εκλογικές διαδικασίες. Η «συνεργατική οικονομία», η «gig economy» (οικονομία με το κομμάτι) αλλάζουν
δραματικά την αγορά εργασίας. Απαιτούνται νέες λύσεις για την ασφάλιση, τη σύνταξη ανθρώπων που αλ-
λάζουν εύκολα δουλειά ή έχουν πολλές δουλειές ή δουλεύουν σε διαφορετικές χώρες. Η Αirbnb επηρεάζει
το εισόδημα ατόμων, την ανταγωνιστικότητα κλάδων, την οικονομία πόλεων (και της Αθήνας). Η Βeat αλ-
λάζει τη λογική των ταξί όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα και η Uber έχει μεγαλύτερο τζίρο από το διπλάσιο
της Hertz και της Avis μαζί!

Όλα τα παραπάνω είναι καλά ή κακά; είναι προκλήσεις ή απειλές; Είναι απλώς ερωτήσεις που επα-
νέρχονται στην ανθρώπινη ιστορία. Η διαφορά στον αιώνα που ζούμε εμείς είναι ότι οι ταχύτητες και τα
μεγέθη είναι σαρωτικά. Η απάντηση για άτομα, επιχειρήσεις και κυρίως χώρες είναι η ίδια: προετοιμασία
και προσαρμογή ή περιθωριοποίηση.

Η πολιτική χρειάζεται πλέον με νέες αναλύσεις και εργαλεία να αντιμετωπίσει ανισότητες και προκλή-
σεις και να παλέψει για τη μεγάλη ιδέα του 21ου αιώνα.

Ο εθνικός στόχος για ψηφιακή πρωτοπορία σημαίνει σχέδιο που εντάσσει τους πάντες σε μια γρήγορη
και βαθιά αλλαγή και θέτει σε λειτουργία δίκτυο προστασίας αυτών που μένουν πίσω, που δεν μπορούν.

Εθνικό σχέδιο ψηφιακής πρωτοπορίας σημαίνει κίνητρο επιστροφής για όσους έφυγαν και ελπίδα
για όσους παλεύουν εδώ. Έχουμε πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό και η σημερινή πραγματικότητα επι-
τρέπει σε χώρες χωρίς προηγούμενες υποδομές να «αδράξουν τη στιγμή»!  Να καινοτομήσουμε, να πα-
ραγάγουμε, να δημιουργήσουμε δουλειές, να αλλάξουμε την ποιότητα της ζωής μας και της Δημοκρα-
τίας μας.

Η πολιτική κριτική είναι εύκολη. Ας βγούμε από τον μύθο μας και ας δει ο καθένας μας τι συγκεκριμέ-
νο μπορεί να κάνει.

Τί είναι όλοι αυτοί οι ακατάληπτοι όροι; Τί αλλάζει στη ζωή μας; Τί μπορούμε να κάνουμε; Πώς και πό-
τε;  

16
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο - ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

Α. Στην Ο.Τ.Ο.Ε.:

• Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας: Γιάννης Σιδεράτος, Κώστας Δικαιοφύλαξ

• Μέλη Γενικού Συμβουλίου: Χαρίτος Στ., Σιδεράτος Γ., Δικαιοφύλαξ Κ., Μιχαλάτος Γ.,
Γκριτζάλας Δ., Ροδόπουλος Ν., Περβανίδου Ε., Μπασκάκης Β., Γιαννόπουλος Ανδ.

Tο Προεδρείο του Δ.Σ. του Union Eurobank

• ΧΑΡΙΤΟΣ Στάθης Πρόεδρος Δ.Σ. 

• ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ Γιάννης Γεν. Γραμματέας Δ.Σ., Γραμματέας Εργασιακών, Ασφαλιστικών &

Διεθνών Σχέσεων

• ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δημήτρης Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ., Γραμματέας Εξυπηρέτησης Μελών 

• ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΞ Κώστας Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Γραμματέας Μελών Βορείου Ελλάδος

• ΦΡΕΤΖΑΓΙΑΣ Χρήστος Ταμίας Δ.Σ., Γραμματέας Ειδικών Έργων Σωματείου

• ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Γαβριήλ Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Δ.Σ., Γραμματέας Πολιτισμού

• ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Σοφία Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ., Γραμματέας Εσωτερικής Λειτουργίας

Σωματείου

• ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ Δημήτρης Έφορος Δ.Σ., Γραμματέας Αθλητισμού & Εκδηλώσεων 

• ΜΕΡΚΟΣ Πέτρος Γραμματέας Νέων

• ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας & Τραπεζικής

Ασφάλειας 

• ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ Σάββας Γραμματέας Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών

• ΚΥΒΕΛΟΣ Δημήτριος Γραμματέας Πληροφορικής & Οργάνωσης Σωματείου

• ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ Παύλος Γραμματέας Πληροφόρησης & Επικοινωνίας Μελών

• ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ Εύα Γραμματέας Ισότητας

• ΤΣΑΚΩΝΑΣ Γιάννης Γραμματέας Συνδικαλιστικού Κινήματος

Το Σωματείο μας είναι μέλος στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις
της χώρας και συμμετέχει με εκπροσώπους του στις Διοικήσεις τους
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Β. Στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.):

• Μέλος Διοίκησης: Δικαιοφύλαξ Κώστας

Γ. Στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης (Ε.Κ.Η.):

• Μέλος Διοίκησης: Στυλιανάκης Γεώργιος

Δ. Στη Γ.Σ.Ε.Ε. (μέσω Ο.Τ.Ο.Ε.):

• Μέλος Διοίκησης: Στάθης Χαρίτος

• 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε., 17 Μαΐου 2017, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές.

• 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε., 14 Δεκεμβρίου 2017, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές.

Συμμετοχή Union στις Απεργίες Γ.Σ.Ε.Ε. - Ο.Τ.Ο.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο - Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Union

Πιστό στην αρχή της αμφίδρομης ενημέρωσης το Δ.Σ. του Σωματείου μας αφιέρωσε το Β’ 15νθήμερο
του Μαΐου 2017 στον σκοπό αυτό.

Κλιμάκιο του Προεδρείου (Χρ. Φρετζάγιας, Δημ. Μαργαρίτης, Πέτρος Μέρκος) από 15/05/2017 μέχρι
και 18/05/2017, επισκέφτηκε τα καταστήματα της Τράπεζας στην Κεντρική Ελλάδα: Λαμίας, Αταλάντης,
Λιβαδειάς, Θήβας, Αλιβερίου, Ν. Αρτάκης, Χαλκίδας, Σχηματαρίου.

Άλλο κλιμάκιο (Γ. Σιδεράτος. Κ. Δικαιοφύλαξ) από 22/05/2017 μέχρι και 26/05/2017, επισκέφτηκε τα
καταστήματα της Τράπεζας στην Βόρεια Ελλάδα: Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Κομο-
τηνής, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Λαγκαδά.

Τα μέλη του Δ.Σ. στις επιτόπου επισκέψεις τους στις ως άνω μονάδες της Τράπεζας, αλλά και στις σ υ -
γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς που είχαν με τα μέλη του Σωματείου μας εκτός Τράπεζας ενημέρωσαν τους συνα-
δέλφους για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως τραπεζοϋπάλληλοι και ως υπάλληλοι
της Eurobank, τις δράσεις του Δ.Σ. για την επίλυση τους και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. 

Από την πλευρά τους οι συνάδελφοι ανέδειξαν  π ρ ο β λ ή μ α τ α και διατύπωσαν προτάσεις, τόσο
για το ζήτημα του ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ της Τράπεζας, όσο για τα ζητήματα του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, αλλά και άλλα θέματα γόνιμου προβληματισμού τους… 

Επιπλέον, τα μέλη του Δ.Σ. του Union (Δ. Γκριτζάλας, Δ. Μαργαρίτης, Π. Μέρκος, Γ. Μιχαλάτος, Χ. Φρε-
τζάγιας) πραγματοποίησαν περιοδείες στα ακόλουθα καταστήματα και μονάδες της Τράπεζας στην Αττι-
κή: Παλλήνης, Ν. Μάκρης, Ραφήνας, Λούτσας, Σπατών, Γέρακα, Γλ. Νερών, Κορωπίου, Πλ. Νέας Σμύρ-
νης, Ελ. Βενιζέλου-Ν. Σμύρνη, Πλ. Σκατζουράκη-Ν. Σμύρνη, Χαροκόπου, Βρυώνη, Δημ. Θεάτρου-Πει-
ραιά, Κτήρια Νέας Ιωνίας (Α, Β, Γ, Δ), Μεγάρων, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Πλ. Δούρου, Εθν. Αντιστάσε-
ως-Χαλάνδρι, Γαλατσίου, Λαμπρινής, Σταθμού Ν. Ιωνίας, Λεωφ. Ηρακλείου, ΝΤΤ Νέας Ιωνίας, Ευελπί-
δων, Πλ. Κυψέλης, ΝΤΤ Κυψέλης, Πατησίων, Φιλαδέλφειας, Αγ. Βαρβάρας-Πατησίων, ΝΤΤ Φιλαδέλ-
φειας, ΝΤΤ Πατησίων, Πλάκας, Καλαμιώτου, Ευριπίδου, Οδ. Πειραιώς, Ομονοίας, Σόλωνος, Πλ. Βάθης,
Πλ. Καραϊσκάκη, Ν. Κόσμου, Αγ. Σώστη, ΝΤΤ Κουκακίου.

Με τον ερχομό του 2018 κλείσαμε 40 χρόνια συνδικαλιστικής παρουσίας ως εκπρόσωποι των εργαζο-
μένων στις εργοδότριες Τράπεζες τ. Τράπεζα Κρήτης και Eurobank σήμερα, αφού το Σωματείο μας (Union
Eurobank) αποτελεί την μετεξέλιξη του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Κρήτης (Σ.Υ.Τ.Κ.). 

▶▶ Σύντομο ιστορικό

1. Την 01/02/1977 ιδρύθηκε, στον εργασιακό χώρο της Τραπεζικής Επιχείρησης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, επαγγελματικό επιχειρησιακό σωματείο, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Η δικαστική αναγνώριση του Συλλόγου αυτού και του ιδρυτικού

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ Δ.Σ.

2018: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΑΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ (1977-2018)
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του καταστατικού έγινε με την υπ’ αριθμ. 432/1977 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ο Σύλλογος άρχισε να λειτουργεί νόμιμα από 28/04/1977.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου στις 16/02/1981 έγινε για πρώτη φορά
τροποποίηση του καταστατικού που αναγνωρίστηκε δικαστικά με την υπ’ αριθμ. 3162/1981 απόφαση
του  Δικαστηρίου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 22/12/1982 έγινε για δεύτερη φορά τροποποίηση
του καταστατικού που αναγνωρίστηκε δικαστικά με την υπ’ αριθμ. 604/1983 απόφαση του ιδίου όταν
και καθιερώθηκε το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

4. Την 04/10/1999 έπαυσε να υφίσταται η Τραπεζική Επιχείρηση «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», λόγω συγ-
χώνευσης της, με απορρόφηση, από την Τραπεζική Επιχείρηση «ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK Α.Ε.», βά-
σει της υπ’ αριθ. Κ2-11208/04-10-1999 απόφασης του κ. Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο
Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ’ αριθ. 8065/08-10-1999. 

5. Μετά την ανωτέρω εξέλιξη και με την νέα εργοδότιδα Τράπεζα Eurobank η τροποποίηση του καταστα-
τικού κατέστη επιτακτική ανάγκη για την εναρμόνιση των καταστατικών διατάξεων στα νέα επιχειρη-
σιακά και συνδικαλιστικά δεδομένα, αλλά και για την προσαρμογή τους στις σύγχρονες κοινωνικοοι-
κονομικές, εργασιακές οικονομικές, ασφαλιστικές και συνδικαλιστικές συνθήκες. 

6. Έτσι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας (19/12/1999) ουσιαστικά επανιδρύσαμε το
συλλογικό μας όργανο με τροποποίηση/συμπλήρωση του ισχύοντος καταστατικού του. Η νέα ονομα-
σία του ήταν «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Eurobank» και εν συντομία “U-
nion Eurobank”.
Αποτελούσε και αποτελεί ακόμα την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική (πρωτοβάθμια και πα-
νελλαδική) οργάνωση εργαζομένων της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. 

7. Αυτό το γεγονός μας δίνει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να συζητάμε, να διεκδικούμε και να
κατοχυρώνουμε σε συμφωνία με την εργοδότρια Τράπεζα κάθε θέμα που αφορά το δικαιώματα, τα
συμφέροντα, τις κατακτήσεις (παροχές) και υποχρεώσεις του συνόλου του Προσωπικού της Τράπεζας,
ακόμα και αυτών που δεν είναι μέλη μας ή των ασυνδικάλιστων συναδέλφων. 

▶▶ Κατακτήσεις  -  Επιτεύγματα

Η πλέον σημαντική επιτυχία που καταξιώνει στην συνείδηση των μελών, αλλά και των εργαζομένων
ευρύτερα το Σωματείο μας είναι ότι συνέβαλε αποφασιστικά με την στάση του και τους αγώνες του στο
να κρατηθεί αλώβητη η απασχόληση στην Τράπεζα. Τόσο σαν ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ, όσο σαν Eurobank, πα-
ρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που αυτές είχαν υποστεί, κατά το παρελθόν.

Απόδειξη ότι οι αγώνες του Σωματείου διαμόρφωσαν και τον χάρτη των κατακτήσεων/παροχών των
εργαζομένων σήμερα και παρά την μεσαιωνική κατάθλιψη που διαπερνά τις εργασιακές σχέσεις στην
μνημονιακή Ελλάδα είναι οι δέκα οκτώ (18) γραπτές συμφωνίες του με την εργοδότρια Τράπεζα Eu-
robank, τις οποίες και ενδεικτικά αναφέρουμε:

Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)  
& Πρακτικά Συμφωνίας Union Eurobank - Τράπεζας (2000-2015)

1. Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000 (Κανονισμός Εργασίας)
2. Ε.Σ.Σ.Ε. 03/01/2002
3. Πρακτικό Συμφωνίας 03/01/2002
4. Ε.Σ.Σ.Ε. 11/04/2003
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5. Πρακτικό Συμφωνίας 11/04/2003
6. Ε.Σ.Σ.Ε. 19/07/2004
7. Ε.Σ.Σ.Ε. 30/11/2005
8. Ε.Σ.Σ.Ε. 18/01/2006
9. Ε.Σ.Σ.Ε. 14/03/2007

10. Ε.Σ.Σ.Ε. 20/03/2008
11. Πρακτικό Συμφωνίας 20/03/2008
12. Ε.Σ.Σ.Ε. 30/04/2009
13. Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009
14. E.Σ.Σ.Ε. 27/06/2012
15. Ε.Σ.Σ.Ε. 01/05/2013
16. Ε.Σ.Σ.Ε. 13/06/2013 (Κωδικοποίηση Κανονισμού Εργασίας)
17. Πρακτικό Συμφωνίας 13/06/2013
18. Ε.Σ.Σ.Ε. 06/04/2015 (Επικαιροποίηση Κανονισμού Εργασίας & Παροχές Προσωπικού)

Με τις επισημάνεις αυτές καταδεικνύεται η αξία τις  συλλογικής δράσης και της αντίστοιχης εκπροσώ-
πησης κατά τρόπο αδιάψευστο και πειστικό.

Μένει οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ
τους, γιατί τότε θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών που είναι χαλεποί όχι μόνο
για τους εργαζόμενους, αλλά και για τον λαό μας ευρύτερα. 

Επειδή το θέμα μας αφορά όλους, αλλά επιπλέον επειδή κάποιοι πάντα επιχειρούν παρεμβάσεις στην
εσωτερική λειτουργία των σωματείων-μελών της Ο.Τ.Ο.Ε. παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή της
Ο.Τ.Ο.Ε. προς τους Συλλόγους-μέλη της (Α.Π. 14974/03-01-2018) που οριοθετεί το όλο ζήτημα επαρκώς. 

Α.Π. 14974
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018

Προς: τους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Τ.Ο.Ε.

Θέμα: Προϋποθέσεις Δικαστικών - Νομικών Παρεμβάσεων ΟΤΟΕ υπέρ συναδέλφων - Δικα-
στικά έξοδα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Επανερχόμαστε στο περιεχόμενο των ΑΠ 11237/12-2-2007, 12333/8-2-2010, 12712/10-2-

2011 και 14529/4-1-2016 εγγράφων μας, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι προκειμένου η ΟΤΟΕ να α-
σκήσει πρόσθετη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ υπέρ συναδέλφου θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συντρέχουν οι
παρακάτω ΔΥΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Να έχουμε επιστολή του Συλλόγου, με την οποία:

ΣΧΕΣΕΙΣ Ο.Τ.Ο.Ε. με:
• ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της • ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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- Να ζητείται η συμπαράσταση – παρέμβαση της ΟΤΟΕ 
- Να υπάρχει βεβαίωση, ότι θα παρέμβει υπέρ του συναδέλφου ο οικείος σύλλογος
2. Αντίγραφο του δικογράφου (αγωγή, έφεση κλπ) τουλάχιστον 20 ημέρες πριν, για να

υπάρχει δυνατότητα ο νομικός σύμβουλος της ΟΤΟΕ να λάβει γνώση του φακέλου δικογρα-
φίας, να ετοιμάσει την παρέμβαση του και να εισηγηθεί στη Διοίκηση της ΟΤΟΕ την παρέμ-
βασή της ή όχι.

Εφόσον δε θα συντρέχουν και οι δύο περιπτώσεις, η ΟΤΟΕ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ.

Σημειώνουμε, ότι τα δικαστικά έξοδα (αμοιβή δικηγόρου, γραμμάτιο, προείσπραξη,
χαρτόσημα κ.λπ.) θα βαρύνουν τον οικείο Σύλλογο ή τον ενδιαφερόμενο συνάδελφο.

Πάγια επιδίωξη μας είναι η ύπαρξη καλών σχέσεων συνεργασίας με τα λοιπά σωματεία εργαζομένων
που δραστηριοποιούνται στον χώρο τη Τράπεζας.

Θα θέλαμε στενότερη συνεργασία στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, όπως π.χ. τα αφορώντα
την επικουρική ασφάλιση, μέσω του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (αφορά τους Συλλόγους με μέλη από την τ. Τράπεζα
Εργασίας και την τ. Τράπεζα Αθηνών).

Στα ζητήματα υπεράσπισης και διεύρυνσης των κεκτημένων δικαιωμάτων και συμφερόντων του
Προσωπικού που έχουμε πετύχει αναίμακτα για τους συναδέλφους μέσω τη υπογραφής με την Τράπε-
ζα σειράς Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας πρόσφατα δεχτήκαμε επιστολή συνεργα-
σίας από τέσσερα (4) σωματεία εργαζομένων του χώρου προς την οποία και ανταποκριθήκαμε θετικά,
εντός του νόμιμου και συνδικαλιστικά κατάλληλου πλαισίου δράσης και δεοντολογίας.

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή των συναδέλφων και τη δική μας άμεση ανταπόκριση/απάντηση.

(Για την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας)

Σύλλογος  Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού ΤαμιευτηρίουΣύλλογος  Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Πανελλήνιος  Σύλλογος  Προσωπικού Πανελλήνιος  Σύλλογος  Προσωπικού EurobankEurobank Ergas iasErgas ias

Σύλλογος  Πληροφορικής  Σύλλογος  Πληροφορικής  EurobankEurobank Ergas iasErgas ias
Σύλλογος  Προσωπικού Σύλλογος  Προσωπικού EurobankEurobank Ergas iasErgas ias (( πρώην Αθηνών)πρώην Αθηνών)

Αθήνα, 16/01/2018 Aρ.Πρωτ.: 02/2018
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ ΗΕ Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Προς: το Δ.Σ. του Union Eurobank

Θέμα: Επιχειρησιακή Σύμβαση

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ 4 ΣΥΛΛΟΓΩΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ 4 ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η διαπραγμάτευση και η υπογραφή της Σ.Σ.Ε. είναι κορυφαίο γεγονός της εκπροσώπησης

των εργαζομένων.
Οι συγχωνεύσεις την περίοδο 2013 – 2014 διαμόρφωσαν στην Τράπεζα ένα καινούργιο

τοπίο στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση στην Τράπεζά μας.
Καλούμαστε όλοι, παρά τις διαφορετικές κουλτούρες και ιστορικές διαδρομές, να συμ-

βάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη διασφάλιση και επιπλέον ενίσχυση των εργασιακών
δικαιωμάτων.

Όπως όλοι γνωρίζουμε διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την Τράπεζα αλλά
και για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των εργαζομένων.

Όπως φαίνεται το 2018 θα είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο έτος.
Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να ενώσουμε τις  δυνάμεις μας, ώστε να

θωρακίσουμε εργασιακά δικαιώματα και θέσεις εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ενόψει της επικείμενης διαπραγμάτευσης για τη Σ.Σ.Ε. που θα διεξάγει

ο Σύλλογος σας , ως ο αντιπροσωπευτικός της τράπεζας, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο καθότι
αντιπροσωπεύουμε περίπου το 35%  των συναδέλφων στην Τράπεζα μας, να θέσουμε προς
συζήτηση τις προτάσεις μας για τον Κανονισμό Εργασίας και την Επιχειρησιακή Σύμβαση και
να συμπεριληφθούν στην πρόταση σας .

Αναμένουμε να ορίσετε το συντομότερο δυνατό, τόπο και χρόνο συνάντησης προκειμένου
να αναπτύξουμε διεξοδικά τις απόψεις μας ώστε η τελική πρόταση να είναι η καλύτερη δυνα-
τή προς όφελος του συνόλου των εργαζομένων στην Τράπεζα μας.

Αθήνα, 17/01/2018
Α.Π.: 1011

Προς: (α) Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
(β) Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Προσωπικού Eurobank Ergasias
(γ) Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πληροφορικής Eurobank Ergasias
(δ) Το Δ.Σ. του Συλλόγου Προσωπικού Eurobank Ergasias (πρώην Αθηνών)

Θέμα: Επιχειρησιακή Σύμβαση - Απάντηση στην επιστολή σας Α.Π. 02/2018 της 16/01/2018.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Καλή Χρονιά, με υγεία για όλους.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας που αφορά το εν θέματι ζήτημα και για την εκ μέ-

ρους σας αναγνώριση των υφιστάμενων δυσκολιών για Τράπεζα και εργαζόμενους, αλλά και
για την ανάγκη «διασφάλισης και επιπλέον ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων» του χώ-
ρου μας, όπως η δική σας διατύπωση. 

Αποτελεί και για μας προτεραιότητα η υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε./έτους 2018, αφού η τελευταία
αντίστοιχη λήγει στις 07/04/2018. 

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ UnionUnion



Σωµατείο Union Eurobank

24

Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της εκπροσώπησης των εργαζομένων της Τράπεζας για την ως ά-

νω διαδικασία διαπραγμάτευσης και ενδεχόμενης συμφωνίας ή όχι, με την εργοδότρια Τρά-

πεζα θα κινηθούμε εντός των ορίων των προβλεπομένων από τον Ν. 1876/90, τον πιο πρό-

σφατο Ν. 4303/14, αλλά και εντός της ακολουθητέας πρακτικής των προηγούμενων ετών που

είχαν αποφέρει δέκα οκτώ (18) Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρακτικά Συμφωνίας με την Τράπεζα. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι πάντα στην Eurobank συνυπήρχαν διαφορετικοί πληθυσμοί εργα-

ζομένων, ως αποτέλεσμα συγχωνεύσεων και εξαγορών που έκανε η Τράπεζα (επτά, πριν το

2013-2014), αλλά και περισσότερα του ενός σωματεία εργαζομένων.

Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η ικανότητα σύναψης Ε.Σ.Σ.Ε. από το Σωματείο μας, ως η πλέον

αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων της Τράπεζας, αφού αυτή αποτε-

λεί αναπόσπαστο τμήμα της συλλογικής α υ τ ο ν ο μ ί α ς και της συνδικαλιστικής της δράσης

που είναι συνταγματικά εγγυημένες. Αυτή η ικανότητα του σωματείου μας δεν είναι δυνατό

να αγνοηθεί, αφού αποτελεί αποκλειστικό προνόμιό του, αλλά και δεν επιτρέπεται να απονε-

μηθεί σε άλλους φορείς (σωματεία), γιατί κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε την συλλογική αυτονομία,

η οποία στηρίζεται στην με κοινωνική έννοια εκπροσώπηση των ατόμων, τα οποία και μόνον

νομιμοποιούν τους φορείς του συλλογικού συμφέροντος. 

Άλλωστε όχι μόνο τα μέλη των άλλων σωματείων του χώρου της Τράπεζας, αλλά και τα δι-

κά μας, είναι για την Ε.Σ.Σ.Ε.,  τ ρ ί τ ο ι, μολονότι σε αυτούς αφορά το Κανονιστικό της μέρος,

αφού τόσο το σωματείο μας, όσο η Τράπεζα, όταν συνάπτουν συλλογική σύμβαση ενεργούν

στηριγμένοι στην δική τους ειδική ικανότητα και συμβάλλονται με το δικό τους όνομα και  όχι

στο όνομα ή και  στο όνομα των μελών τους. 

Παρά ταύτα, εφόσον επιθυμείτε να συμβάλλετε εποικοδομητικά στην υπογραφή ικανο-

ποιητικής Ε.Σ.Σ.Ε./2018 δεν έχουμε καμία αντίρρηση να μας υποβάλετε τις ρεαλιστικές σας

προτάσεις που θα πρέπει να καλύπτουν το δίπτυχο: 

A. Ποιές διατάξεις πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αλώβητες από το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο των Ε.Σ.Σ.Ε. του χώρου μας;

B. Ποιές είναι οι προτάσεις σας για βελτίωση των υφιστάμενων κεκτημένων δικαιωμάτων

και συμφερόντων των εργαζομένων του χώρου μας;

Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων

μας για την υπογραφή νέας Ε.Σ.Σ.Ε. που να κατοχυρώνει τουλάχιστον την ισχύ όλων των προη-

γούμενων Ε.Σ.Σ.Ε., η προσφυγή στις υπηρεσίες Μεσολάβησης ή και Διαιτησίας είναι αμφιλε-

γόμενη και πάντως όχι αυτή που ίσχυε πριν την 14/02/2012, γιατί παρά την θετική απόφαση

του ΣτΕ 2307/2014 ο νόμος που ακολούθησε (Ν. 4303/2014) είναι αντίθετος με το πνεύμα της

και βάζει σοβαρά εμπόδια στις ελεύθερες συλλογικές  διαπραγματεύσεις, αφού παγιώνει τον

κρατικό παρεμβατισμό σε αυτές.  

Αναμένουμε λοιπόν τις γραπτές σας προτάσεις και να είστε βέβαιοι ότι θα συνεκτιμηθούν

σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ. του σωματείου μας στην κοινή – πιστεύουμε – προσπάθεια

μας για το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από την υπό διαπραγμάτευση, νέα Ε.Σ.Σ.Ε. με την μι-

κρότερη δυνατή θυσία για την εργατική πλευρά… 
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Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι και φέτος το Σωματείο μας είχε έντονη φιλανθρωπική δράση και βρέθηκε κο-
ντά στους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας συνδράμοντας οικονομικά και με είδη πρώτης ανάγκης:

▶▶ Άσυλον Ανιάτων
Το Άσυλον Ανιάτων είναι κοινωφελές μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό σωματείο με αποκλειστικό

γνώμονα την εξυπηρέτηση των φιλανθρωπικών σκοπών του. Από το 1893 μέχρι σήμερα έχει παράσχει
σε χιλιάδες άπορους ασθενείς, πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
με εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρικό και νοσηλευτικό) και, επιπροσθέτως, υπηρεσίες συντήρησης και
διαβίωσης καθώς και ανακούφιση των οικογενειών τους από τις δυσβάσταχτες φροντίδες των ατόμων
αυτών.

▶▶ Τα παιδικά χωριά SOS
Τα Παιδικά Χωριά SOS αποτελούν μη κυβερνητική οργάνωση και είναι ένα από τα μέλη του SOS Chil-

dren’s Villages International που πραγματοποιεί διάφορες δράσεις, όπως η συλλογή αγαθών για την ε-
πίτευξη των στόχων του, δηλαδή της κάλυψης των αναγκών και της προστασίας των συμφερόντων και
των δικαιωμάτων των παιδιών. Ιδρύθηκε ως ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο το 1975.

▶▶ Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής  Προστασίας
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας είναι ένα ιστορικό Ίδρυμα παροχής παιδικής προ-

στασίας που μετρά υπερεκατονταετή αδιάλειπτη λειτουργία και προσφορά πανελλήνιας εμβέλειας στον
τομέα της παιδικής μέριμνας και προστασίας. Το Ίδρυμα παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστή-
ριξη σε κορίτσια  ηλικίας από 6 ετών, που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα και προέρχονται από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα.

▶▶ Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας
Το Π.Ε.Ν. φιλοξενεί και διαπαιδαγωγεί αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας 2,5 έως 5,5 ετών α-

πό όλη την Ελλάδα. Προσφέρει μια στοργική αγκαλιά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλή-
ματα στο ενδοοικογενειακό τους περιβάλλον και τα οποία στερούνται την απαραίτητη φροντίδα και
προστασία. Η προσπάθεια αυτή είναι επικεντρωμένη στο παιδί και τις συναισθηματικές του ανάγκες οι
οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες στην καθοριστική αυτή ηλικία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πα-
ρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα, προσαρμοσμένη στην ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού και την οικο-
γενειακή του κατάσταση. 

▶▶ Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Γλυφάδας
Το Θεραπευτήριο παρέχει στα άτομα που περιθάλπει υγιεινή στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχι-

σμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία. Επίσης, με τη εφαρμογή δια-
φόρων ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιδιώκει την ψυχική τόνωση και την κοινωνι-
κή αποκατάσταση των περιθαλπόμενων.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο - Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Το Σωματείο μας πρόσφερε την παιδική θεατρική παράσταση «Μόμο» του Μίχαελ Έντε που παίχτη-
κε ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας, ηλικίας 4 έως 12 ετών, το Σάββατο 13 Ιανουαρίου
2018 στην παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο γέμισε ασφυκτικά και ενθουσίασε τους μικρούς
και μεγάλους θεατές! Η είσοδος ήταν δωρεάν για τα παιδιά των συναδέλφων και τους γονείς-συνοδούς
τους.

Το Σωματείο μας πρόσφερε την παιδική θεατρική παράσταση «Η Παπλωματού», εμπνευσμένη από
το πολυβραβευμένο παραμύθι των Τζεφ Μπραμπώ και Γκέιλ Μάρκεν ειδικά για τα παιδιά των μελών
του Σωματείου μας, ηλικίας 4 έως 12 ετών, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στο Θέατρο «Αριστοτέλει-
ον». Η είσοδος ήταν δωρεάν για τα παιδιά των συναδέλφων και τους γονείς-συνοδούς τους.  

Όπως κάθε χρόνο διοργανώσαμε την πιο χαρούμενη παιδική γιορτή! Την αποκριάτικη φιέστα μας, στο
Κέντρο «Ιερά Οδός» στο Γκάζι. Καλεσμένα ήταν όλα τα παιδάκια των συναδέλφων-μελών του Σωματείου
μας, με δωρεάν είσοδο για μικρούς και μεγάλους! 

Οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι φίλοι μας είχαν την ευκαιρία να ξεφαντώσουν συμμετέχοντας στις χορο-
γραφίες και στα τραγούδια που ερμήνευσε αποκλειστικά για το Σωματείο μας το νεανικό συγκρότημα
“OTHERVIEW” ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους! Ο μάγος μας ξετρέλανε με τα ταχυδακτυλουργικά
του κόλπα και τις δεξιοτεχνίες του, παρέα με τον κλόουν και τις γκάφες του! Στην έξοδο περίμενε τους μι-
κρούς μας φίλους ένα κέρασμα έκπληξη! Παγωτό και πολύχρωμα μπαλόνια!!! 

Η συμμετοχή των συναδέλφων με τις οικογένειες του ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς προσήλθαν
στην εκδήλωση πάνω από 1.200 άτομα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Π α ι δ ι κ ή  θ ε α τ ρ ι κ ή  π α ρ ά σ τ α σ η  Α θ ή ν α ς ,  Π α ι δ ι κ ή  θ ε α τ ρ ι κ ή  π α ρ ά σ τ α σ η  Α θ ή ν α ς ,  
«« Μ ό μ ο »  -  « Ε θ ν ι κ ό  Θ έ α τ ρ ο »Μ ό μ ο »  -  « Ε θ ν ι κ ό  Θ έ α τ ρ ο »

Π α ι δ ι κ ή  θ ε α τ ρ ι κ ή  π α ρ ά σ τ α σ η  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ςΠ α ι δ ι κ ή  θ ε α τ ρ ι κ ή  π α ρ ά σ τ α σ η  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
«« Η  Π α π λ ω μ α τ ο ύΗ  Π α π λ ω μ α τ ο ύ »  -  »  -  Θ έ α τ ρ ο  « Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο ν »Θ έ α τ ρ ο  « Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο ν »

Α π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο  Π α ι δ ι κ ό  Π ά ρ τ υ  Α θ ή ν α ςΑ π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο  Π α ι δ ι κ ό  Π ά ρ τ υ  Α θ ή ν α ς
Κ έ ν τ ρ οΚ έ ν τ ρ ο «« Ι ε ρ άΙ ε ρ ά Ο δ ό ςΟ δ ό ς » ,  » ,  Γ κ ά ζ ιΓ κ ά ζ ι -  -  Σ ά β β α τ οΣ ά β β α τ ο 3  3  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υΦ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 82 0 1 8
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Σε μία κατάμεστη από συναδέλφους-μέλη του Union και τα παιδιά τους αίθουσα γιορτάστηκαν και οι
φετινές Απόκριες παρουσία των μελών του Προεδρείου του Σωματείου μας. Εκτός από το ελαφρύ μενού
που προσφέρθηκε σε μικρούς και μεγάλους το πρόγραμμα παρουσίασε το καλλιτεχνικό team «Ανεμο-
σκορπίσματα» σε ένα μοναδικό 3ωρο show με “Augment Reality Sandbox”, “Eurobank’s Got Talent”, “Just
Dance”, γιγάντια επιτραπέζια, χειροτεχνίες, φουσκωτό κάστρο, μπεμπέ πάρκο, ζωγραφική προσώπου, μη-
χανή μαλλί της γριάς και πολλά άλλα. 

Καλεσμένα ήταν όλα τα παιδάκια των συναδέλφων-μελών του Σωματείου μας μονάδων όλης της Κρή-
της. Οι μικροί, αλλά και οι μεγάλοι φίλοι μας είχαν την ευκαιρία να ξεφαντώσουν με την υπόκρουση καρ-
ναβαλικών ήχων, τρελό χορό, ευρηματικό κλόουν και Super Show με γνωστό ταχυδακτυλουργό/μάγο και
απόλαυσαν αλμυρές και γλυκές λιχουδιές. 

Άλλο ένα σεμινάριο στις Πρώτες Βοήθειες πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Σωματείου μας
την Παρασκευή 21/04/2017, με πρωταγωνιστές για ακόμη μια φορά τους συναδέλφους μας. Η αναγκαι-
ότητα και η χρησιμότητα παροχής των Πρώτων Βοηθειών φαίνεται από μελέτες κατά τις οποίες το 45%
των θανάτων από ατυχήματα και το 25% των αναπηριών θα είχαν αποφευχθεί , εάν είχαν δοθεί οι σωστές
πρώτες βοήθειες, έγκαιρα, στο τόπο του συμβάντος. Για το λόγο αυτό το Σωματείο μας έχει εγκαινιάσει
σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών, έχοντας εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα περίπου 160
συναδέλφους. 

Στο περιθώριο του εκπαιδευτικού προγράμματος ανακοινώθηκε στους συναδέλφους και η ίδρυση της
Ομάδας Υποστήριξης Ζωής (Ο.Υ.Ζ) του Union. Η Ο.Υ.Ζ. δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την ευαισθητοποί-
ηση – εκπαίδευση των συναδέλφων στις Πρώτες Βοήθειες καθώς και την έμπρακτη εφαρμογή τους μέσα α-
πό δράσεις κοινωνικού προσανατολισμού όπως συμμετοχή ως υποστηρικτικό προσωπικό σε κάλυψη πολι-

Α π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο  Π α ι δ ι κ ό  Π ά ρ τ υ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ςΑ π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο  Π α ι δ ι κ ό  Π ά ρ τ υ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
«« H Y A T T  R E G E N C YH Y A T T  R E G E N C Y »  -  Κ υ ρ ι α κ ή  4  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  2 0 1 8»  -  Κ υ ρ ι α κ ή  4  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  2 0 1 8

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
Ίδρυση Ομάδας Υποστήριξης Ζωής (Ο.Υ.Ζ.)

21 Απριλίου 2017

ΑΑ .  .  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι ΑΣ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α

Α π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο  Π α ι δ ι κ ό  Π ά ρ τ υ  Η ρ α κ λ ε ί ο υ  Κ ρ ή τ η ςΑ π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο  Π α ι δ ι κ ό  Π ά ρ τ υ  Η ρ α κ λ ε ί ο υ  Κ ρ ή τ η ς
«« H o t e l  I b i s  S t y l e sH o t e l  I b i s  S t y l e s »  -  Σ ά β β α τ ο  3  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  2 0 1 8»  -  Σ ά β β α τ ο  3  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  2 0 1 8
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τιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων, ενημέρωση και εκπαίδευση συλλόγων, σχολείων, οργανισμών κτλ. Όποι-
ος συνάδελφος μέλος του Union επιθυμεί να ενταχθεί στην ομάδα μπορεί να στείλει e-mail στο gmicha-
latos@unioneurobank.gr προκειμένου να του σταλούν η αίτηση καθώς και το καταστατικό της ομάδας. 

Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια και πρωτοβουλία του Σωματείου μας βοηθά να βελτιώσουμε την
ικανότητά μας αλλά και τη στάση μας ως εργαζόμενοι και ως άνθρωποι στο να βοηθάμε τους συνανθρώ-
πους μας που το έχουν ανάγκη και να αντιμετωπίζουμε με σιγουριά τις περισσότερες καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης που μπορεί να συμβούν είτε στον οικογενειακό μας κύκλο είτε στον κοινωνικό μας περίγυρο. 

Το Σωματείο μας αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα παροχής των Πρώτων Βοη-
θειών συνέχισε τη σειρά των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό διοργανώνο-
ντας μια ακόμη εκπαίδευση για τα μέλη του.

Την Πέμπτη 25/05/2017 στο Αμφιθέατρο του Σωματείου πραγματοποιήθηκε άλλο ένα σεμινάριο στο
οποίο όσοι συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτι-
κά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών
καθώς και την αντιμετώπισή τους. 

Επίσης τους δόθηκε η δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τεχνικές της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνη-
σης σε κούκλες προσομοίωσης προηγμένης τεχνολογίας. 

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση συναδέλφων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 στο
Αμφιθέατρο του Σωματείου μας το πρώτο σεμινάριο Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών. Πρωταγωνιστές
για ακόμη μια φορά οι συνάδελφοι γονείς οι οποίοι αψηφώντας την κούραση από την εργασία και την ι-
διαίτερα υψηλή θερμοκρασία συμμετείχαν ενεργά, με πολλές ερωτήσεις αλλά και την πρακτική εφαρμο-
γή των τεχνικών δεξιοτήτων που διδάχτηκαν.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Προέδρου του Δ.Σ. σ.δ. Στάθη Χαρίτου, ο οποίος τόνισε
ότι το σωματείο μας έχοντας αντιληφθεί την σπουδαιότητα των Πρώτων Βοηθειών σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης, αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να απο-
τρέψει μια αναπηρία ή να σώσει μια ζωή έχει ξεκινήσει εκστρατεία εκπαίδευσης των συναδέλφων και των
μελών των οικογενειών τους έχοντας εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα πάνω από 350 συναδέλφους. Επίσης  α-
νέφερε ότι είναι το μοναδικό σωματείο στον τραπεζικό χώρο που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο
Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, όπου δίνεται να παρέχει Διεθνή Πιστοποιητικά Πρώτων Βοηθειών.

Στο σεμινάριο συμμετείχε η Παιδίατρος κα Άσπρου Δήμητρα, η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα των
πρώτων βοηθειών και την σημαντική συμβολή του διασώστη στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστα-
τικών. Στην συνέχεια ο εισηγητής του σεμιναρίου και μέλος του Δ.Σ. (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας) σ.δ. Γαβριήλ
Μιχαλάτος (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής–Εξεταστής Πρώτων Βοηθειών R.T.I) παρουσίασε με την βοήθεια
εποπτικού υλικού και τη χρήση οπτικών μέσων όλα εκείνα τα περιστατικά με τα οποία μπορεί να βρεθεί α-

Σεμινάριο Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών
27 Ιουνίου 2017

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
25 Μαΐου 2017
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ντιμέτωπος ένας γονιός, είτε αυτά απειλούν είτε όχι, τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους. Από μια απλή ρι-
νορραγία μέχρι και την καρδιακή ανακοπή και τους σωστούς χειρισμούς που πρέπει να κάνει και  που μπο-
ρούν να αποδειχθούν σωτήριοι. Η θεματολογία του σεμιναρίου, αφορούσε αποκλειστικά τις Παιδιατρικές
Πρώτες Βοήθειες, ενώ δόθηκαν πρακτικές οδηγίες και γνώσεις παροχής των πρώτων βοηθειών στους πα-
ρευρισκόμενους συμμετέχοντες στο… 5ωρο σεμινάριο!!!

Άλλο ένα σεμινάριο στις Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες πραγματοποιήθηκε για τους συναδέλφους μας
στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 21/10/2017, στο ξενοδοχείο “Electra Palace”.

Το καλοκαίρι και τα μπάνια στην θάλασσα δυστυχώς αρκετές φορές συνοδεύονται από μικρά ατυχή-
ματα. Όσο κι αν προσέχουμε τα παιδιά σας, τα κοψίματα, τα τσιμπήματα και οι μικροτραυματισμοί είναι
πολύ εύκολο να συμβούν, γι’ αυτό το λόγο καλό θα είναι να γνωρίζουμε πώς να δράσουμε άμεσα, παρέ-
χοντας τις πρώτες βοήθειες ανάλογα με την περίπτωση.

Το Σεμινάριο Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες επικεντρώθηκε στο να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπί-
σουμε απειλητικά για την ζωή περιστατικά που αφορούν παιδιά και βρέφη αλλά και στην ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων για να μπορούμε να προσφέρουμε επείγουσα φροντίδα σε καθημερινά προβλήματα τα οποία
δεν είναι τόσο σοβαρά.

Μέλος του Ενεργειακού Ομίλου Χανδρή, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ταχύτητα α-
ναπτυσσόμενη αγορά της ενέργειας, προσφέροντας τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και βελτιώ-
νοντας διαρκώς τις υπηρεσίες της προς όφελος των πελατών τους με προσωπική υπεύθυνη εξυπηρέτηση. 

Η συνεργασία με την NRG συνδυάζει την οικονομία και τις σημαντικές εκπτώσεις με την αξιοπιστία και
την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Η NRG παρέχει ρεύμα σε όλη την Ελλάδα με εξαίρεση τα μη διασυν-
δεδεμένα νησιά, όπου προς το παρόν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της μόνο η ΔΕΗ.

Σύντομη περιγραφή της ειδικής προσφοράς για τα μέλη του Σωματείου

Έως και 20% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας σε σχέση με τον κύριο πάροχο!

Η φθηνότερη οικονομική προσφορά για την προμήθεια οικιακής 
ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για τα μέλη μας

Από την εταιρεία NRG του Ενεργειακού Ομίλου Χανδρή
Συνολική έκπτωση στις ανταγωνιστικές χρεώσεις σε σχέση με τη ΔΕΗ 20%
+επιπλέον έκπτωση 15% για την εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών

Σεμινάριο Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών στη Θεσσαλονίκη
«Electra Palace» - 21 Οκτωβρίου 2017

ΒΒ .  .  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Φ Θ Η Ν Ο Υ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Υ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο ΣΠ Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Φ Θ Η Ν Ο Υ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Υ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ
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▶▶ Χρέωση Ημέρας

Αρχική τιμή: € 0,082 / kWh Τελική τιμή: € 0,0697 / kWh* 
Πάγια χρέωση μονοφασική παροχή € 1,52 / 4μηνο 
Πάγια χρέωση τριφασική παροχή € 4,8 / 4μηνο 

▶▶ Με νυχτερινό μετρητή

Χρέωση Ημέρας Αρχική τιμή: €0,082 / kWh Τελική τιμή: €  0,0697 / kWh* 
Χρέωση Νύχτας Αρχική τιμή: € 0,0661 / kWh Τελική τιμή: € 0,056 / kWh* 
Πάγια χρέωση μονοφασική παροχή € 3,52 / 4μηνο 
Πάγια χρέωση τριφασική παροχή € 6,8 / 4μηνο 

▶▶ 15% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας με την εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού, αρκεί να: 

• Εξοφλήσετε τους 6 πρώτους λογαριασμούς σας, από την έναρξη της συνεργασίας μας έως την ημε-
ρομηνία λήξης τους και θα κερδίσετε 20% επιστροφή στην εγγύησή σας! 

• Εξοφλήσετε τους 12 πρώτους λογαριασμούς σας, από την έναρξη της συνεργασίας μας έως την ημε -
ρομηνία λήξης τους και θα κερδίσετε 30% επιστροφή στην εγγύησή σας! 

▶▶ Μηδενική εγγύηση  με πάγια εντολή. 

▶▶ Πρόγραμμα επιβράβευσης Bonus Time! 

Το Union Eurobank εξασφάλισε την καλύτερη οικονομική προσφορά της αγοράς για την προμήθεια η-
λεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης των μελών του με αντικατάσταση των παροχών της Δ.Ε.Η.

Η εταιρεία που συνεργαστήκαμε ήταν ο Όμιλος ΗΡΩΝ ―κορυφαίος του Κλάδου― που αποτελεί καθε-
τοποιημένο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με δύο (2) ιδιόκτητα εργοστάσια στην Βοιωτία και όχι απλό
πάροχο, όπως άλλες εταιρείες εμπορίας ρεύματος. 

Σύντομη περιγραφή της ειδικής προσφοράς για τα μέλη του Σωματείου

▶▶ Δώρο εγγραφής: 30 €

▶▶ Επιπλέον … δύο μήνες δωρεάν ρεύμα.

▶▶ Επιπλέον … 10% χαμηλότερες τιμές ρεύματος από αυτές του βασικού προμηθευτή.

▶▶ Επιπλέον … 10% έκπτωση συνέπειας στις χρεώσεις ρεύματος.

▶▶ Επιπλέον … μη καταβολή εγγύησης. Με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών μέ-
σω τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

▶▶ Επιπλέον … 1% έκπτωση στις χρεώσεις ρεύματος. Με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής εξόφλησης λο-
γαριασμών μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας.

Οικονομική προσφορά για την προμήθεια οικιακής ηλεκτρικής
ενέργειας μόνο για τα μέλη μας

Από τις κορυφαίες εταιρείς του Κλάδου της ενέργειας «Όμιλος ΗΡΩΝ»
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
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Το Union Eurobank εξασφάλισε  την συνεργασία με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, Pro-
tergia, της Μυτιληναίος Α.Ε. 

Έως και 36% έκπτωση στη χρέωση ημερήσιας ενέργειας σε σχέση με τον κύριο πάροχο! 

Σύντομη περιγραφή της ειδικής προσφοράς για τα μέλη του Σωματείου

▶▶ Χρέωση Ημέρας

Αρχική Τιμή: € 0,0898/kwh (0-2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή: € 0,06286/kWh* 

Αρχική Τιμή: € 0,0943/kwh (>2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή: € 0,06601/kWh* 

Πάγια Χρέωση μονοφασική παροχή € 4,50/ανά μήνα*

Πάγια Χρέωση τριφασική παροχή € 4,50/ανά μήνα* 

▶▶ Με νυχτερινό μετρητή

Χρέωση Ημέρας Αρχική Τιμή: € 0,0898/kWh (0-2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή: € 0,06286/kWh* Χρέ-
ωση Ημέρας Αρχική Τιμή:  € 0,0943/kWh (>2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή: € 0,06601/kWh* Χρέωση Νύ-
χτας Τελική Τιμή: € 0,0661/KWh 

Πάγια Χρέωση μονοφασική παροχή € 4,50/ανά μήνα* 

Πάγια Χρέωση τριφασική παροχή € 4,50/ανά μήνα* 

▶▶ Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που εξοφλήσετε τους 6 πρώτους λογαριασμούς έως και την ημερομηνία
λήξης τους, από την έναρξη της συνεργασίας μας,  θα κερδίζετε ανά εξάμηνο 10% επιστροφή της αρχι-
κής σας εγγύησης έως ότου μηδενιστεί. Η συγκεκριμένη επιβράβευση συνεπών πελατών σχετικά με την
σταδιακή επιστροφή της εγγύησης επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο. 

▶▶ Σε περίπτωση, που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πάγια τραπεζική εντολή η εγγύηση είναι μηδενι-
κή για όλο το 18μηνο. 

▶▶ Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τα μετρητά, παρέχουμε 30% έκπτωση στην αρχική εγ-
γύηση, αρκεί να πληρωθεί εμπρόθεσμα ο πρώτος λογαριασμός. 

Y A V A  F i t n e s s  C e n t e rY A V A  F i t n e s s  C e n t e r
Άθληση - Διαιτολογία - Αισθητική

▶▶ ΠΑΡΟΧΕΣ:

Το βασικό πακέτο ετήσιας συνδρομής YAVA περιλαμβάνει: 

Γ .  Α Τ Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Γ .  Α Τ Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  U n i o nU n i o n

YAVAYAVA FORFOR ALLALL

Οικονομική προσφορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
με την εταιρεία «Protergia» του Ομίλου «Μυτιληναίος»
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• Απεριόριστη χρήση καρδιαγγειακών μηχανημάτων αερόβιας άσκησης
• Απεριόριστη χρήση μηχανημάτων ενδυνάμωσης και ελεύθερα βάρη
• Απεριόριστη συμμετοχή σε Ομαδικά προγράμματα 
• Χρήση αποδυτηρίων 
• Προσωπικό πρόγραμμα γυμναστικής 
• Δωρεάν εγγραφή αξίας 30 €
• Έκπτωση 30% στις extra παροχές των γυμναστηρίων
• Πρόγραμμα επιβράβευσης με επιστροφή μετρητών (ενημερωθείτε σε ένα από τα 34 γυμναστήρια

της αλυσίδας ή στο www.yava.gr)

▶▶ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:

Δυνατότητα  εγγραφής στα YAVA FOR ALL, με παροχές αυτές που αναφέρονται στο βασικό πακέτο ετή-
σιας συνδρομής, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Η αρχική τιμή για το πακέτο YAVA FOR ALL είναι 720 €. 

Ειδικά για τα μέλη του Union αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους, εξασφαλίσαμε την ετήσια
συνδρομή μόνο στα 89 € ανά άτομο. 

K i d s  S u m m e r  C a m pK i d s  S u m m e r  C a m p
YAVA Ψυχικού & Αγ. Παρασκευής

▶▶ KIDS SUMMER CAMP @ YAVA ΨΥΧΙΚΟΥ #1

• Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 19/06 ΕΩΣ 25/06 
• Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/06 ΕΩΣ 02/07 
• Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/07 ΕΩΣ 09/07

▶▶ KIDS SUMMER CAMP @ YAVA ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ #2

• Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 19/06 ΕΩΣ 30/06 
• Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/07 ΕΩΣ 14/07 
• Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 17/07 ΕΩΣ 28/07 

Δραστηριότητες: ZUMBA KIDS, KARATE KIDS, SWIMMING POOL

S k o u r a s  M e dS k o u r a s  M e d
Ιατρική Αισθητική - Πλαστική Χειρουργική

Το κέντρο Ιατρικής Αισθητικής & Πλαστικής Χειρουργικής SkourasMed (www.skourasmed.gr) προσφέ-
ρει στα μέλη του Union τα κάτωθι προνόμια: 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ ΗΕ Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η / Π Α Ι Δ ΙΣ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η / Π Α Ι Δ Ι

1 εβδομάδα 40 €

2 εβδομάδες 80 €
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1 .  Ο Λ Ι Κ Η  Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ  V A N Q U I S H - E X I L I S :

▶ ▶ Από 140 € στα 80 € ανά συνεδρία

Το πρωτόκολλο VANQUISH-EXILIS, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα κατ’ αποκλειστικότητα από τα Sk-
ourasMed, βασίζεται στην εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων υψηλής ισχύος και στη δημιουργία ισχυρών πεδίων
στον λιπώδη ιστό, που προκαλούν τη διάλυση ενός μεγάλου αριθμού λιποκυττάρων σε κάθε συνεδρία. 

2 .  Μ Ο Ν Ι Μ Η  Α Π Ο Τ Ρ Ι Χ Ω Σ Η  Μ Ε  L A S E R  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η :  

▶ ▶ 20% έκπτωση σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος 

Το Union Eurobank σε συνεργασία με το Smile Acadimos, εξασφάλισε για τα μέλη του, προσφορά δια-
κοπών σε επιλεγμένα πακέτα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μέσα από τις 68 σελίδες του καλοκαιρινού
προγράμματος του Πρακτορείου SMILE ACADIMOS δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξετε τις διακοπές σας
είτε σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, είτε σε οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο οδι-
κώς–αεροπορικώς ή με κρουαζιερόπλοιο.

Η έκπτωση σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις ήταν ειδικά και μόνο για τa μέλη του  Σωματείου μας σε ποσο-
στό  7 % και 3 άτοκες δόσεις με τις κάρτες της Eurobank.

Το Union Eurobank σε συνεργασία με το SAIL IN GREEK WATERS, εξασφάλισε για τα μέλη του, προ-
σφορά στις τιμές ενοικίασης σκαφών αναψυχής. Η επιχείρηση SAIL IN GREEK WATERS προσφέρει ιστιο-
πλοϊκά σκάφη προς ενοικίαση σε όλες τις περιοχές ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα: Αθήνα (Κυκλάδες και Σαρω-
νικό), Ιόνιο, Σποράδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά των Κυκλάδων (Μύκονο και Πάρο). Όταν χρειάζεται, ε-
παγγελματίες skippers είναι στη διάθεση των πελατών μας για να πλεύσουν στους ωραιότερους προορι-
σμούς, σε κρυφές παραλίες και γραφικά λιμανάκια. Για όποιον ενδιαφέρεται, ένα ταξίδι με τους skippers
της SAIL IN GREEK WATERS αποτελεί και μία ευκαιρία για να μάθουν τις βασικές αρχές ιστιοπλοΐας, οι ίδι-
οι ή/και τα παιδιά τους, αφού μία εβδομάδα είναι επαρκές διάστημα για να κατανοήσει κανείς και να α-
σκήσει στην πράξη τον τρόπο που κυβερνάται ένα σκάφος.

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης και πρώην συνάδελφος στη Eurobank και μέλος του Union, Κώστας
Γκέκας, είναι στην ευχάριστη θέση να παρέχει έκπτωση στην ενοικίαση του σκάφους, τουλάχιστον ίση με
20% από την αρχική τιμή ενοικίασης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η έκπτωση μπορεί να είναι ακόμα
μεγαλύτερη.

2. Ενοικίαση ιστιοπλοϊκού σκάφους

1. Απίθανες/φθηνές καλοκαιρινές διακοπές

Δ .  Φ Θ Η Ν Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ  Γ Ι Α  Ο Λ Ο Υ ΣΔ .  Φ Θ Η Ν Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ  Γ Ι Α  Ο Λ Ο Υ Σ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Προσφορά για τα μέλη του Union για ιαματικά λουτρά από το KAIAFAS LAKE HOTEL (Ηλεία) που μας
παρείχε τις παρακάτω τιμές διαμονής: 
▶▶ Α΄ ΣΕΖΟΝ  ΑΠΟ 1/6-26/7/2017 ΚΑΙ ΑΠΟ 28/8-31/12/2017

ΔΙΚΛΙΝΟ ΒΒ = 46 €, ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΒΒ = 40 €, ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΒΒ = 68 €, ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4ΑΤΟΜΩΝ) ΒΒ = 75 € 

▶▶ Β΄ ΣΕΖΟΝ ΑΠΟ 27/7 ΕΩΣ 27/8/2017

ΔΙΚΛΙΝΟ ΒΒ = 54 €, ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΒΒ = 45 €, ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΒΒ = 70 €, ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4ΑΤΟΜΩΝ) ΒΒ = 80 €

Η ζωή μας πλέον έχει γίνει δύσκολη και περίπλοκη λόγω της νέας φορολογικής καταιγίδας και της ανά-
γκης προσφυγής στους ειδικούς για μία σειρά ζητήματα που ως μισθωτοί αντιμετωπίζουμε (ηλεκτρονικές
πληρωμές - «χτίσιμο» αφορολόγητου, e-banking, ασφαλιστικά προϊόντα-δυνατότητες, φορολογικές δη-
λώσεις, επιδοτούμενες θέσεις εργασίας κ.α.).

Τα ζητήματα αυτά αφορούν και τις οικογένειες των συναδέλφων μας, αλλά επιβαρύνουν ακόμα περισ-
σότερο τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό.

Για τους λόγους αυτούς το Σωματείο μας ήρθε σε συνεννόηση με την εν θέματι διακεκριμένη υπηρεσία
συμβούλων σε όλα αυτά τα ζητήματα και πέτυχε έκπτωση επί των αμοιβών για τις προαναφερόμενες υ-
πηρεσίες της στο ύψος του 20% που ισχύει μόνο για τα μέλη του Σωματείου μας και τις οικογένειες τους.
(Με την επίδειξη της κάρτας μέλους του Union και την σύμφωνη γνώμη μας προς την εταιρεία για την έκ-
πτωση που αναλογεί).

Το «ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» αποτελεί το μεγαλύτερο Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης της χώ-
ρας και ειδικά στην Αττική αριθμεί 38 Εκπαιδευτήρια, στα οποία φοιτούν πάνω από 3.500 μαθητές. 

Με αφορμή την συνεργασία του Ομίλου «ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» με την Eurobank, πετύχαμε για τα μέλη
μας που έχουν παιδιά και φοιτούν στα Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής, 20% έκπτωση στα ετήσια Προ-
γράμματα Σπουδών των Φροντιστηρίων.

Ε .  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω ΝΕ .  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Εξαιρετική προσφορά για όλα τα μέλη του Union Eurobank
Έκπτωση 20% για διακεκριμένες Οικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες

στην εξέχουσα εταιρία Anps Financial Services

3. Ιαματικά λουτρά

Προσφορά Μάθησης του Σωματείου μας
για τα παιδιά των συναδέλφων-μελών του Λεκανοπεδίου Αττικής

στον Όμιλο «ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ»
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Την έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά τα μέλη του Σωματείου, με την επίδειξη της κάρτας μέλους και
της αστυνομικής ταυτότητας. Η προσφορά αυτή αφορά όσους μαθητές εγγραφούν στα Φροντιστήρια από
τον Ιανουάριο 2018 και δεν αφορά υφιστάμενους μαθητές των Φροντιστηρίων. 

Το ποσοστό της έκπτωσης δεν προστίθεται σε τυχόν άλλη έκπτωση που δικαιούται ο μαθητής και εί-
ναι θεσμοθετημένη στα Φροντιστήρια (ενδεικτικά αναφέρουμε 15% έκπτωση στους τρίτεκνους, 20%
στα αδέρφια, 10% στους αριστούχους). Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση και απο-
κλειστικά για τα μέλη του Σωματείου μας είναι δυνατόν να προστεθεί ένα επιπλέον 5% έκπτωση στα δί-
δακτρα.

Το Σωματείο μας εξασφάλισε για τα μέλη του στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης προσφορά που στο Ζάν-
νειο Εκπαιδευτήριο για το πρόγραμμα των καλοκαιρινών δημιουργικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά
των μελών μας που πάνε στο Δημοτικό.

Η ειδική τιμή που είχε συμφωνηθεί ήταν € 90 + € 20 για μεταφορά (€ 25 εκτός πόλεως) την εβδο-
μάδα. 

Συνεχίζοντας το πετυχημένο εκδρομικό πρόγραμμα του Union διοργανώσαμε και φέτος δύο εκδρομές
για τα μέλη του Σωματείου μας και τις οικογένειες τους:

▶▶ Τετραήμερη εκδρομή από τις 2 έως 5 Ιουνίου 2017 (Αγίου Πνεύματος) επισκεπτόμενοι το κέντρο
των Κυκλάδων, την πανέμορφη Νάξο, η οποία είχε τεράστια αποδοχή από τα μέλη μας. Το πρό-
γραμμα της εκδρομής περιελάμβανε περιηγήσεις στις τοποθεσίες: Μονή Παναγίας Δροσιανής,
Απόλλωνα, Απείρανθο, Χαλκί, Σαγκρί, παραλία της Αγίας Άννας.

▶▶ Τριήμερη εκδρομή στις 15-16-17 Δεκεμβρίου 2017 στην μαγευτική Καλαμπάκα, τα Μετέωρα και
την Λίμνη Πλαστήρα. Το πρόγραμμα της εκδρομής περιελάμβανε περιηγήσεις στις τοποθεσίες:
Μορφοβούνι, Κρυονέρι, Καλύβια Πεζούλας, Νοεχώρι, Μπελοκομίτη, Πλαζ Λαμπερού, Τρίκαλα,
Μοναστήρια Μετεώρων.

Έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε το εκδρομικό μας πρόγραμμα και να βάλουμε στόχο και προορισμούς ε-
κτός Ελλάδος, πράγμα που πολλοί συνάδελφοι ζητούν επίμονα.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) αιμοδοσίες στις 13 & 14 Ιουνίου 2017 και στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2017
στο Κέντρο Αιμοδοσίας του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» Γ. Κ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Εξυπηρετήθηκαν 17 περι-

Ζάννειο Εκπαιδευτήριο Summer Camp - Ηράκλειο Κρήτης

Σ Τ .  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Σ Τ .  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  U n i o n  -  U n i o n  -  Μ έ ν ο υ μ εΜ έ ν ο υ μ ε Ε λ λ ά δ αΕ λ λ ά δ α !!

Ζ .  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Α Ι Μ Α Τ Ο Σ  Ζ .  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Α Ι Μ Α Τ Ο Σ  U n i o n  U n i o n  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΣΘ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
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πτώσεις συναδέλφων με 28 φιάλες αίματος και το απόθεμα ανέρχεται στις 31/12/2017 στις 401 φιάλες αί-
ματος. 

Α) Σε συνεργασία με την Ο.Τ.Ο.Ε. το Σωματείο μας διέθεσε ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών
του Ο.Α.Σ.Α. για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα της Αθήνας με έκπτωση 15%. Τις παρέλαβαν περί τους 600
συνάδελφους.

Επιπλέον το Σωματείο μας ανέλαβε τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αντικατάστασης της Χάρτινης
Ετήσιας Κάρτας απεριορίστων διαδρόμων με το νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο για όλες τις κάρτες των με-
λών του.  

Β) Μηνιαίες κάρτες του Ο.Α.Σ.Θ. για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης με έκπτωση 20% σε συνεργα-
σία με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Χρήση κάνουν περίπου 50 συνάδελφοι Θεσσαλονικείς. Για ό-
σους συναδέλφους επιθυμούν η κάρτα εκδίδεται μέσω του παραρτήματος του Σωματείου μας στη Θεσ-
σαλονίκη χωρίς να προσέρχονται οι συνάδελφοι στο Ε.Κ.Θ. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διανεμήθηκαν οι εκπτωτικές κάρτες της Ο.Τ.Ο.Ε. σε συναδέλφους της
Αθήνας και της Περιφέρειας, ώστε να έχουν μειωμένες τιμές σε σειρά παραστάσεων στα περισσότερα θέ-
ατρα της Αθήνας. Ο αριθμός των καρτών που διανεμήθηκαν ξεπέρασε τις 1.500!!!

Έκπτωση 10% για αγορές στα είδη ορόφου των Super Market «Σκλαβενίτης» με την επίδειξη στο τα-
μείο της ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ του Union Eurobank!

Αυτή η προσφορά του Union Eurobank δεν υπάρχει πουθενά και σε κανέναν άλλο ιδιώτη συναλλασσό-
μενο. Η έκπτωση για τα μέλη του Union προστίθεται και δεν συμψηφίζεται με την αντίστοιχη των κατό-
χων της πιστωτικής κάρτας της Eurobank (Πρόγραμμα «Επιστροφή») ή με αντίστοιχες τυχόν προσφορές
άλλων καρτών (Visa ή Master). Άρα, είναι άμεσα αντιληπτό το πολύ σημαντικό όφελος των συναδέλφων,
όταν κάνουν τις αγορές τους από τα Super Market «Σκλαβενίτης» και μάλιστα σε είδη που η συγκεκριμέ-
νη εταιρεία φημίζεται για τις χαμηλές της τιμές…

Θ.  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΙΤΗΡΙΟΥΘ.  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΙΤΗΡΙΟΥ

ΙΙ .  .  ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ Ε ΙΔΗ ΟΡΟΦΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ Ε ΙΔΗ ΟΡΟΦΟΥ ΤΩΝ SUPER MARKET «SUPER MARKET « ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ »»

Η .  Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Ε Λ Ω Ν  Σ Τ Ι Σ  Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε ΣΗ .  Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Ε Λ Ω Ν  Σ Τ Ι Σ  Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ένα από τα βασικά θέματα που συζήτησε το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) υπό τον Πρό-
εδρο του κ. Νικ. Καραμούζη στην συνάντηση τον Απρίλιο του 2017 με το Κυβερνητικό Επιτελείο το οποίο
αποτελείτο από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας&
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρο Κοντονή, τον  Αναπλ. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χα-
ρίτση, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Δημήτρη Λιάκο, την Γεν. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
Έλενα Παπαδοπούλου, τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή Αντώνη Παπαδερά-
κη και τον Ειδικό Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση, ήταν: 

Η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών των Τραπεζών. Η θέση της Ε.Ε.Τ. ήταν: 
Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών εξακολουθεί να αυξάνεται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθ-

μούς, και οι Τράπεζες επενδύουν σημαντικά ποσά στην δημιουργία των κατάλληλων τεχνολογικών υπο-
δομών, με αποτέλεσμα να έχουν ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση τερματικών POS (προσθέτουν περί-
που 100.000 νέα POS ετησίως).

Για την περαιτέρω διάδοση των ηλεκτρονικών πληρωμών, προτάθηκε από την Ε.Ε.Τ. η επανεξέταση του
μέγιστου ποσού συναλλαγής με μετρητά και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον ορισμό «επαγγελμα-
τικών» λογαριασμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και η σύνδεση των λογαριασμών
αυτών με το αφορολόγητο. 

Τί σημαίνει όμως διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών;
Μπορεί στις Τράπεζες τα τελευταία χρόνια να έχει συντελεστεί Αρμαγεδδών, καθώς εξαιτίας της κρίσης

χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας και περισσότερες από δέκα Τράπεζες διέκοψαν την λειτουργία τους,
ωστόσο ο κύκλος της συρρίκνωσης δεν έχει ολοκληρωθεί. 

ΠΟΥ ΠΑΜΕ;

▶ Απειλή για την απασχόληση στον Κλάδο η βίαιη αναδιάρθρωση των Τραπεζών, η επέ-
λαση της ψηφιακής τεχνολογίας και η εξωτερίκευση παραδοσιακών τραπεζικών εργα-
σιών.

▶ Ανοχύρωτο το τραπεζικό επάγγελμα και κίνδυνος τα εναλλακτικά τραπεζικά δίκτυα.

▶ Ο.Τ.Ο.Ε., Γ.Σ.Ε.Ε. και αντιπροσωπευτικά σωματεία τραπεζοϋπαλλήλων επι βάλλεται να
συνεννοηθούν με εργοδοσία-κυβέρνηση για ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας της απα-
σχόλησης στον Κλάδο και τη δημιουργία κανόνων δεοντολογίας-ελέγχου των εναλλα-
κτικών τραπεζικών δικτύων.
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Σωστότερα, μετά τη βίαιη αναδιάρθρωση που επέβαλε η κρίση, έναν νέο κύκλο αναδιάρθρωσης προ-
καλούν οι θεαματικές τεχνολογικές εξελίξεις και η ψηφιακή επανάσταση. Σύμφωνα με στελέχη εγχώ-
ριων τραπεζών, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων - ήδη μέσω του κινη-
τού καθένας μπορεί να πραγματοποιεί πλήθος τραπεζικών εργασιών - θα οδηγήσει την επόμενη 5ετία σε
περαιτέρω μείωση Προσωπικού - καταστημάτων κατά 25%. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας θα μει-
ωθούν επιπλέον κατά 11.000, ενώ το δίκτυο καταστημάτων κατά περίπου 600 σημεία.

Το Fintech, η χρηματοοικονομική καινοτομία (Financial Technology) σαρώνει τα πάντα, και για πρώ-
τη φορά μη τραπεζικές εταιρείες εισβάλλουν παντού και από παντού, προσφέροντας παραδοσιακές
τραπεζικές εργασίες: ηλεκτρονικές πληρωμές, ασφάλεια συναλλαγών, εναλλακτικά νομίσματα, χρηματο-
δότηση επιχειρήσεων κ.ά. Πρόκειται για την 4η βιομηχανική επανάσταση, καθώς η εξάπλωση των ψηφια-
κών εφαρμογών, της αυτοματοποίησης, της ρομποτικής και της τεχνικής νοημοσύνης μετασχηματίζουν ρι-
ζικά τις κοινωνίες, την επιχειρηματικότητα και τις οικονομίες.

Στελέχη εγχώριων Τραπεζών αναγνωρίζουν ότι το Fintech περιέχει στοιχεία απειλής για τις παραδο-
σιακές τράπεζες αλλά ταυτόχρονα και μεγάλων ευκαιριών. Ένα είναι βέβαιο, ότι οδηγεί με επιταχυνόμενο
ρυθμό σε σαρωτικές αλλαγές το τραπεζικό σύστημα.

Η Bank of America στις Η.Π.Α. έχει περιορίσει το δίκτυο καταστημάτων της από 6.000 σημεία το 2011
σε 4.800 το 2016, συρρίκνωση που οφείλεται στην προσαρμογή του ομίλου στις τεχνολογικές εξελίξεις.
Την ίδια περίοδο ο αριθμός πελατών της Τράπεζας που πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω κινητού τηλε-
φώνου, από 6 εκατομμύρια το 2011 έχει φτάσει τα 18 εκατομμύρια σήμερα. Σύμφωνα με μελέτες, 4 στους
10 καταναλωτές έχουν χρησιμοποιήσει μη τραπεζικά δίκτυα για τραπεζικές υπηρεσίες. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται διεθνώς σε εταιρείες Finetch, από το επίπεδο των 800 ε-
κατ. δολαρίων το 2010, έχουν εκτοξευτεί στα 13,6 δισ. δολάρια (2016).

Οι εγχώριες τράπεζες προετοιμάζονται εντατικά για τη νέα εποχή και πραγματοποιούν σημαντικές ε-
πενδύσεις για τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν και οι κεφα-
λαιακοί περιορισμοί που επιβάλλουν τη βίαια εξοικείωση των πολιτών με τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά
δίκτυα. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν αναπόδραστη την περαιτέρω συρρί-
κνωση των παραδοσιακών δικτύων: όταν ο καθένας μπορεί να κάνεις τις συναλλαγές του από το κινητό,
δεν έχει νόημα οι συστημικές Τράπεζες να διατηρούν δέκα καταστήματα π.χ. στο κέντρο της Αθήνας.

Το πού θα οδηγήσει η ψηφιακή αλλαγή είναι άγνωστο, δεδομένου ότι εντάσσονται στην οικονομική
ζωή γενιές που δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή χωρίς το Google και τα κοινωνικά δίκτυα και που είναι
κομμάτι του τεχνολογικού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η νόθευση του τραπεζικού ανταγωνισμού με νέους «παίχτες», εκτός ελέγχου από την Ε.Κ.Τ. και την

Τράπεζα της Ελλάδος, δημιουργεί συνθήκες παρασιτικής εύνοιας σε εναλλακτικά δίκτυα Εμπορίας του
χρήματος που αποφεύγουν και τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας και τους αντίστοιχους των Κλαδι-
κών Σ.Σ.Ε.

Η χρησιμοποίηση στις Τράπεζες «δανεικών» εργαζόμενων (θέμα που έχει αναδείξει το Σωματείο μας
και αφορά και την Eurobank), αλλά και εταιρειών τρίτων με αναθέσεις «έργων», καθαρά τραπεζικών, α-
ναδεικνύει την ανάγκη κατοχύρωσης του τραπεζικού επαγγέλματος και της ιδιότητας του τραπεζοϋ-
παλλήλου, πράγμα που αφόρα το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Τραπεζών με προτάσεις/παρεμ-
βάσεις που θα πρέπει η Ο.Τ.Ο.Ε. να υποβάλει άμεσα και έγκαιρα προς τους εργοδότες και την κυβέρ-
νηση. 
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Κανόνες δεοντολογίας πρέπει επίσης να ρυθμίζουν όλο το φάσμα της ηλεκτρονικής εισβολής με την
μορφή της χρηματοοικονομικής καινοτομίας (Financial Technology), γιατί η ασφάλεια των συναλλαγών
και η εξασφάλιση της σταθερότητας στην ε ρ γ α σ ί α είναι πυλώνες που αφορούν άμεσα τον έλεγχο και
την εποπτεία του Κράτους, αλλά και τον πυρήνα της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος που θα απο-
μαζικοποιηθεί δραματικά από την συρρίκνωση του τραπεζοϋπαλληλικού πληθυσμού που ολοένα διο-
γκούται… 

Οι παραδοσιακές Τράπεζες φέρουν όλο το βάρος της αποτίμησης των ζημιών της κρίσης στην Οι-
κονομία της χώρας που επιβαρύνουν την καθαρή τους θέση και τα εποπτικά τους κεφάλαια, αφού τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν στο 50% των συνολικών χορηγήσεων γεγονός που δεν αφήνει πε-
ριθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον τους ακόμα κι αν οι οικονομικές και οι πολιτικές συνθήκες βελτιω-
θούν. 
Θα πρέπει λοιπόν οι  θ ε σ μ ο ί  (η European Banking Authority-EBA και ο SSM) και η Πολιτεία να αμβλύ-
νουν τις επιπτώσεις από τις αναμενόμενες ζημιές εξαιτίας του πιστωτικού κινδύνου (Expected Credit
Loss) και όχι να διογκώνουν το πρόβλημα με νέα ¨πρότυπα» πρόβλεψης κινδύνων ακόμα και για τυπικώς
ε ν ή μ ε ρ α  δάνεια (το πρότυπο π.χ. χρηματοοικονομικής πληροφόρησης IFRS που έρχεται να αντικατα-
στήσει το πιο «ήπιο» ΔΠΧΠ 39, αφού το πρώτο βασίζεται σε υπολογισμό… αναμενόμενων ζημιών, ενώ το
δεύτερο – και ορθά – σε υπολογισμό ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί…). 

Αν δεν το κάνουν οι επιπτώσεις θα βαρύνουν και :

▶▶ Την καθαρή θέση των Τραπεζών.

▶▶ Τα αποτελέσματα των Τραπεζών.

▶▶ Την προοπτική ανάκαμψης του Κλάδου.

▶▶ Την απασχόληση των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Πού θα βρεθούν τα νέα κεφάλαια και από ποιους επενδυτές για να καλύψουν τυχόν νέες ανάγκες α-
νακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών στην Ελλάδα σήμερα;

Για να αναφερθούμε μόνο στην περίπτωση του μεγαλομετόχου της Eurobank (Καναδικός Όμιλος Fair-
fax) με στοιχεία 31/12/2016 έχει επενδύσει στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 926,7 εκ. €, έχοντας υ-
ποστεί λογιστική ζημιά ήδη 680,6 εκ. €…

Με τί κίνητρο θα ξαναεπενδύσει εδώ ο κ. Prem Watsa;
Κι αν αυτός και οι άλλοι επενδυτές (Έλληνες και ξένοι) αποεπενδύσουν στις Ελληνικές Τράπεζες ποια

θα είναι και η μοίρα των εργαζομένων σε αυτές;
Αυτά δεν είναι θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά το συνδικαλιστικό κίνημα και τους εκ-

προσώπους των εργαζομένων στον Κλάδο μας;

Έγκαιρα και «προφητικά» σας είχαμε ενημερώσει και ταυτόχρονα προειδοποιήσει με την Νο 109/28-
04-2017 ανακοίνωση μας, για:

ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΤΑ «ΣΠΑΣΜΕΝΑ»
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Την απειλή σε βάρος της απασχόλησης εξαιτίας της βίαιης «αναδιάρθρωσης των Τραπεζών, της επέλα-
σης της ψηφιακής τραπεζικής (“Digital Banking”) και της εξωτερίκευσης των τραπεζικών εργασιών (“Work
Outsourcing”).

Ταυτόχρονα είχαμε επισημάνει τον κ ί ν δ υ ν ο για το τραπεζικό επάγγελμα που προέρχεται από το
«παράλληλο» τραπεζικό δίκτυο (παρακάμπτει τις Τράπεζες), αλλά και από τα «εναλλακτικά» τραπεζικά δί-
κτυα (που αναπτύσσουν και οι Τράπεζες).

Δεν μείναμε όμως στις επισημάνσεις.
Δημόσια προτείναμε το «οργανωμένο» συνδικαλιστικό κίνημα (Γ.Σ.Ε.Ε., Ο.Τ.Ο.Ε. και αντιπροσωπευτι-

κά σωματεία των τραπεζοϋπαλλήλων) να αναλάβει π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς προς την Κυβέρνηση και την
Εργοδοσία έτσι ώστε να καταρτισθεί μετά από διάλογο  ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας της απασχόλησης
στον Κλάδο μας (κατά τα πρότυπα των δικηγόρων, των μηχανικών κλπ) με την δημιουργία κανόνων δεο-
ντολογίας και ελέγχου του αχαρτογράφητου τοπίου που προκύπτει από την μη κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η του
τραπεζικού επαγγέλματος, το οποίο θα έπρεπε να πιστοποιηθεί κατά τα διεθνή standards αναγνώρισης
των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Σαφώς και δεν είμαστε αιθεροβάμονες να πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι και η συνδικαλιστική τους εκ-
προσώπηση θα αποτρέψουν την επέλαση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας (“Financial Technology”),
αλλά κάλλιστα θα μπορούσαν να την ε π η ρ ε ά σ ο υ ν θετικά για τα δικαιώματα του κόσμου της εργα-
σίας εντός ενός θεσμικού πλαισίου ρυθμιστικών κανόνων που θα προστάτευε τα αντίστοιχα δικαιώματα,
αλλά και θα καθόριζε και τις εύλογες υποχρεώσεις. 

▶▶ Γιατί το «παραδοσιακό» τραπεζικό σύστημα να φέρει όλο το βάρος της αποτίμησης των ζημιών
από την κρίση στην Οικονομία της χώρας που οφείλεται στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό του
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ;

▶▶ Γιατί το «παράλληλο» τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί απαλλαγμένο από τέτοιο βάρος και να
κερδοσκοπεί ασύδοτα αποφεύγοντας και τους κανόνες της Εργατικής Νομοθεσίας (Νόμοι, Κλα-
δικές και Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. κ.λπ.);

Η απειλή της πρόβλεψης του αναμενόμενου 
πιστωτικού κινδύνου ("Expected Credit Loss")

Είχαμε τονίσει ότι πρέπει να «χαλαρώσουν» την πίεση προς τις θεσμικές Τράπεζες οι εποπτεύοντες ευ-
ρωπαϊκοί οργανισμοί (Ε.Β.Α. και S.S.M.), γιατί το βασικότερο μέγεθος της υπό κρίση οικονομίας είναι η
ψ υ χ ο λ ο γ ί α και η επαναφορά της εμπιστοσύνης των καταθετών και των πιστούχων προς το τραπε-
ζικό σύστημα, δηλαδή η ανάκτηση της ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ που η αναγγελία τέτοιων «μέτρων» την ανα-
στέλλει. 

Ο άμεσος κίνδυνος είναι το ενδεχόμενο νέας ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών δηλαδή πάλι ένας
φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί πουθενά αν δεν επιλυθεί το ε υ ρ ύ τ ε ρ ο πρόβλημα της αποκατάστα-
σης της εμπιστοσύνης στις τραπεζικές συναλλαγές. 

Οι αντανακλαστικές κινήσεις των Διοικήσεων των Τραπεζών και της Eurobank σε όλα αυτά είναι σπα-
σμωδικές και αμφιβόλου αποτελέσματος, είτε αυτές εκδηλώνονται σε οργανωτικό επίπεδο (ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ), είτε αυτές στοχεύουν άκριτα στην μείωση του λειτουργικού κό-
στους… αλληθωρίζοντας όμως μόνο προς τη μείωση του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (κλείσιμο μονάδων δικτύ-
ου, μείωση Προσωπικού κ.λπ.).
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Ελάχιστες «οικονομίες κλίμακας» θα επιφέρουν αυτά τα μέτρα…
Αντίθετα διογκώνουν την δυσαρέσκεια του Προσωπικού, αναδεικνύουν την εργασιακή ανασφάλεια

που δεν είναι καλός σύμβουλος για την επιστροφή των πελατών στις Τράπεζες, ενώ μεγεθύνουν το ψυχο-
λογικό κόστος εξάρτησης εργαζομένων-διοικούντων σε σημείο που ο καθένας να προτάσσει την ατομική
του επιβίωση σε βάρος της συλλογικής προσπάθειας που αφορά το σύνολο των Τραπεζών. 

Αντιστεκόμαστε στα τρομοκρατικά σενάρια
Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) Christine Lagarde σε πρόσφατη ο-

μιλία της σε Συνέδριο της Τράπεζας της Αγγλίας (σύμπτωση;) «προέβλεψε» το τέλος των Τραπεζών και
τον θρίαμβο των κρυπτονομισμάτων (Bitcoin), που τόνισε ότι έχουν τόσο μέλλον, όσο και το ίδιο το δια-
δίκτυο…

Μάλιστα κατά την ίδια κυρία τα «κρυπτονομίσματα»:

▶▶ Θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις Κεντρικές Τράπεζες και τις συμβατικές τραπεζικές   
εργασίες.

▶▶ Θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το μονοπώλιο των εθνικών νομισμάτων… 
(Βλ. άρθρο του Jeffrey A. Tucker, στην διαδικτυακή εφημερίδα “Libera” της 04/10/2017).

Έλεος! 
Βάλαμε τον «Λύκο» να φυλάει τα «Πρόβατα»;
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και ποια αξιοπιστία έχουν οι προτάσεις του Δ.Ν.Τ. για τις Ελληνικές Τράπεζες

και κυρίως ποια σκοπιμότητα κρύβουν αυτές.
Ο ίδιος ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ι. Στουρνάρας «αδειάζει» το Δ.Ν.Τ. και χαρακτηρίζει

ακραία την προσέγγιση του για το θέμα της φερεγγυότητας των Ελληνικών Τραπεζών. Υποστηρίζει μάλι-
στα ότι τυχόν υιοθέτηση αυτών των προτάσεων θα οδηγούσε σε αύξηση του Δημόσιου Χρέους κατά 6%
του Α.Ε.Π. και τελικά στην  εθνικοποίηση των Τραπεζών χωρίς λόγο…

Να που συναντώνται λοιπόν ο άκρατος Καπιταλισμός με τον υπαρκτό (κομμουνιστικό) Σοσιαλισμό…
Εννοείται ότι σαφώς και πρέπει οι Τράπεζες να επιταχύνουν τις προσπάθειες εξυγίανσης του χαρτοφυ-

λακίου τους προχωρώντας σε πωλήσεις και βιώσιμες ρυθμίσεις δανείων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η α-
ποτελεσματική λειτουργία του συνολικού πλαισίου εξυγίανσης του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, όχι μόνο μέσω
πλειστηριασμών, αλλά κυρίως μέσω ορθολογικού πλαισίου προστασίας των δανειοληπτών και επιβρά-
βευσης των συνεπών εξ αυτών και μέσω της πλήρους αξιοποίησης του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Εννοείται όμως ότι χωρίς την κατάλληλη νομοθετική πρόνοια και χωρίς θετικό για τις Τράπεζες κλίμα
contra στον λαϊκισμό του κινήματος «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» οι Τράπεζες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον
ρόλο που τους έχει ανατεθεί…

Από την άλλη πλευρά και οι Τράπεζες θα πρέπει να καταλάβουν ότι χωρίς το Προσωπικό τους ή με
αυτό δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο και  πιεσμένο… δεν θα έχουν μ έ λ λ ο ν !!!

Αν το κατανοήσουν αυτό θα δουν ότι ούτε οι προκλήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων NPLs είναι
πρόβλημα ουσίας, ούτε το μέλλον τους εξαρτάται αποκλειστικά από της Α.Μ.Κ. Τα επικείμενα stress tests
του 2018 απλώς θα δείξουν την κατεύθυνση του συνόλου της Ελληνικής Οικονομίας και όχι στατικά των
Τραπεζών γιατί αυτά τα μεγέθη είναι απολύτως αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα και έτσι πρέπει να α-
ντιμετωπιστούν προς όφελος και της Κοινωνίας και του πλέον αδύνατου τμήματος αυτής που είναι οι
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο - ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το θέμα προέκυψε ένα (1) μήνα πριν το αντίστοιχο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΟΤΟΕ και οι Σύλ-
λογοι των εργαζομένων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Μεταφορά 120 εργαζομένων στις φυλάξεις και στην
καθαριότητα σε ιδιώτες εργοδότες).

Δώσαμε την μάχη μας με επιχειρήματα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, γιατί, όπως πάντα, μας ενδιαφέ-
ρει η ο υ σ ί α και το α π ο τ έ λ ε σ μ α των ενεργειών μας κι όχι η προβολή και ματαιοδοξία μας.

Πιστεύουμε ότι προβληματίσαμε τα υψηλά κλιμάκια της Τράπεζας που ήδη είχαν αποφασίσει τε-
τελεσμένα γεγονότα για την μεταβίβαση όχι μόνο των Τμημάτων Καταμέτρησης Χρηματικού Αθήνας
και Θεσσαλονίκης, αλλά όπως οι ίδιοι δήλωσαν γραπτά στην διαβούλευση μαζί μας «Στο πλαίσιο
αυτό (οι επικρατούσες στην αγορά συνθήκες) δ ι ά φ ο ρ α  τ μ ή μ α τ α θα μεταφερθούν σε τρί-
τους…».

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ «ΙΔΙΩΤΕΣ»

ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΤΗΝ 1η ΜΑΧΗ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΤΗΝ 1η ΜΑΧΗ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑΜΕ τα δικαιώματα και  την  απασχόληση των εργαΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑΜΕ τα δικαιώματα και  την  απασχόληση των εργα --

ζ ο μ έ ν ω ν  σ τ ο  Τ μ ή μ α  Κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  Χ ρ η μ α τ ι κ ο ύ  Α τ τ ι κ ή ς  κ α ι  τ ο  αζ ο μ έ ν ω ν  σ τ ο  Τ μ ή μ α  Κ α τ α μ έ τ ρ η σ η ς  Χ ρ η μ α τ ι κ ο ύ  Α τ τ ι κ ή ς  κ α ι  τ ο  α --

ντ ίστοιχο Βορείου Ελλάδος  (Θεσσαλονίκης) ,  αφού «πάγωσε» η  μεντίστοιχο Βορείου Ελλάδος  (Θεσσαλονίκης) ,  αφού «πάγωσε» η  με --

τ α β ί β α σ ή  τ ο υ ς  σ τ ι ς  ι δ ι ω τ ι κ έ ς  ε τ α ι ρ ε ί ε ς  τ α β ί β α σ ή  τ ο υ ς  σ τ ι ς  ι δ ι ω τ ι κ έ ς  ε τ α ι ρ ε ί ε ς  B R I N K S  B R I N K S  κ α ικ α ι G 4 S ,  G 4 S ,  μ ε τ άμ ε τ ά τ ητ η

σχετικήσχετική διαβούλευσηδιαβούλευση πουπου είχαμεείχαμε μεμε τηντην ΤράπεζαΤράπεζα (23/11/2017)  (23/11/2017)  καικαι

τ η ντ η ν έ ν τ ο ν ηέ ν τ ο ν η δ ι α φ ω ν ί αδ ι α φ ω ν ί α μ α ςμ α ς γ ι αγ ι α τ ο ντ ο ν τ ε μ α χ ι σ μ ό  τ ω ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τ η ςτ ε μ α χ ι σ μ ό  τ ω ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τ η ς

Τ ρ ά π ε ζ α ς  κ α ι  κ υ ρ ί ω ς  γ ι α  τ η  μ ε τ α β ί β α σ η  τ ω ν  1 6  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω νΤ ρ ά π ε ζ α ς  κ α ι  κ υ ρ ί ω ς  γ ι α  τ η  μ ε τ α β ί β α σ η  τ ω ν  1 6  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν

στους  ως  άνω ιδιώτες .στους  ως  άνω ιδιώτες .

Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  U n i o nU n i o n
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Συνδικαλιστική (ουσίας)
«Είμαστε αντίθετοι με την οποιαδήποτε απόλυση συναδέλφου, με επίκληση οικονομοτεχνικών λό-

γων, αναδιαρθρώσεων και μετασχηματισμού του μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας, έστω και με τον
έμμεσο τρόπο που επιχειρείτε εδώ. 

Στην περίπτωση αυτή θα αντιδράσουμε με κάθε πρόσφορο συνδικαλιστικό και ένδικο μέσο (που
ήθελε αποφασιστεί από τα ενδιαφερόμενα μέλη μας προς τα οποία απευθύνεται και η πρόταση της
Τράπεζας) στρεφόμενοι κατά της καταχρηστικής άσκησης του σχετικού δικαιώματος της Τράπεζας
σε μία περίοδο οξύτατης ανεργίας και προβλημάτων επιβίωσης για χαμηλούς κρίκους της ιεραρχίας
και του μισθολογίου, όπως είναι οι συνάδελφοι των Τμημάτων Καταμέτρησης Χρηματικού της Τρά-
πεζας.

Στην εν λόγω απευκταία περίπτωση να γνωρίζετε ότι το προσδοκώμενο όφελος της Τράπεζας από την
απόλυση αυτών των συναδέλφων θα εξανεμισθεί από το κόστος δ υ σ φ ή μ ι σ η ς της ίδιας». 

Νομική (τυπική)
Θεωρούμε ότι η απόσχιση Κλάδου (Καταμέτρηση Χρηματικού) Ανώνυμης Εταιρείας, όπως είναι η Τρά-

πεζα ως πράξη ξεπερνά τα όρια της συνήθους ή τακτικής διαχείρισης, αφού συρρικνώνεται η έκταση της
εταιρείας, της οποίας αποσπάται ο Κλάδος αυτός και ως εκ τούτου απαιτεί συναίνεση της Γενικής Συνέ-
λευσης των μετόχων της Τράπεζας και όχι μόνο του Δ.Σ. της.

Η Τράπεζα θα έπρεπε κατόπιν τούτου να αποκτήσει μετοχές των εταιρειών στις οποίες θα μετέφερε τον
Κλάδο ή το Τμήμα της, αφού η απόσχιση συνιστά εισφορά σε είδος από την εταιρεία μέρος της οποίας α-
ποσπάται.

Απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων θα πρέπει να είχε ληφθεί και εκ μέρους των επωφελούμενων εταιρει-
ών. Πάντα ταύτα φαίνεται ότι δεν είχαν τηρηθεί…
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Η επιστολή-βόμβα της Τράπεζας

ΟΙ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΘΕΣΕΙΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΘΕΣΕΙΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ  UnionUnion EurobankEurobank
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Αταλάντη Ρόδος

Αλιβέρι Σχηματάρι

Ν. Αρτάκη Χαλκίδα

Νέα Ιωνία Νέα Ιωνία

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ Δ.Σ. Union
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Union

Συμμετοχή στους εργατικούς αγώνες Συγκέντρωση μελών Union στη Χαλκίδα

Περιοδείες Δ.Σ. Union

Γενική Συνέλευση Union Αθήνας (06/05/2017)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Union

Από την ενίσχυση του Ασύλου Ανιάτων
Από την ενίσχυση του Θεραπευτηρίου 

Χρόνιων Παθήσεων Γλυφάδας

Από την ενίσχυση του ΠΕΝ Καλλιθέας

Από την ενίσχυση του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Από την ενίσχυση του ΠΕΝ Καλλιθέας
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Οι ομάδες μας

Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών

Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών

Ανδρική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρική Ομάδα Μπάσκετ Θεσσαλονίκης
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Οι ομάδες μας

Απονομή Πρωταθλήματος Σκάκι ΟΤΟΕ 2017 Απονομή Πρωταθλήματος Τένις ΟΤΟΕ 2017

Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών: Πρωταθλήτριες Πρωταθλήματος «Ηνίοχος» 2017

Εκπαίδευση Α΄ Βοηθειών προπονητών
αθλητικών ομάδων Union

Απονομές Εσωτερικού Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου 5x5
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Union ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ:
ΑΘΗΝΑ

Παιδική Θεατρική Παράσταση Αθήνας, «Εθνικό Θέατρο» (13/01/2018)

Αριστεία «Ηνίοχος»

Αποκριάτικο Παιδικό Πάρτυ, Κέντρο «Ιερά Οδός»



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Union ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Σεμινάριο Παιδιατρικών Α΄ Βοηθειών (27/06/2017) Τράπεζα Αίματος Union Θεσσαλονίκης

Σεμινάριο Παιδιατρικών Α΄ Βοηθειών Θεσσαλονίκης (21/10/2017)

Εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα (15-17/12/2017) Εκδρομή στη Νάξο (2-5/06/2017)
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Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017
Α.Π.: 943

Προς: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Σε προσοχή: α) κ. Διονύση Λιγνού, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων Eurobank
β) κ. Νικόλαου Μπιλάλη, HRBP Central Units

Κοιν.: α) κ. Φωκίων Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank
β) κα Αθηνά Δεσύπρη, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank

Θέμα: Απάντηση στην από 22/11/2017 επιστολή σας ενόψει της μεταξύ μας διαβούλευσης
στις 23/11/2017.

Σχετ.: Σχέδιο νέας σύμβασης εργασίας (ιδιωτικό συμφωνητικό) με «τρίτο» εργοδότη.

1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ

Η Τράπεζα επικαλούμενη την ανάγκη αναδιαρθρώσεως του μοντέλου λειτουργίας, ενόψει
των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, αποφάσισε την μεταφορά σε «τρίτες» ε-
πιχειρήσεις των εργαζομένων που απασχολούνται στα Τμήματα Καταμέτρησης Χρηματικού
Αττικής και Καταμέτρησης Χρηματικού Βορείου Ελλάδος.

Με την παραπάνω μετακίνηση του Προσωπικού των εν λόγω Τμημάτων που θα πραγμα-
τοποιηθεί την 01/12/2017, οι μισθωτοί αυτοί θα ενταχθούν στο δυναμικό δύο αυτοτελών ε-
ταιρειών – BRINKS ή G4S, οι οποίες θα είναι οι νέοι εργοδότες των μετακινουμένων και οι ο-
ποίοι κατά την ημέρα της μεταφοράς τους, θα διατηρήσουν όλα τα κτηθέντα εργασιακά και α-
σφαλιστικά δικαιώματα τους. 

Για όλη την διαδικασία η Τράπεζα προτείνει δύο εναλλακτικές λύσεις. Η μία αφορά την
περίπτωση εκείνων που θα συμφωνήσουν με την μεταφορά τους στον νέο εργοδότη, υπο-
γράφοντας την σχετική σύμβαση εργασίας και η άλλη εκείνους που θα επιλέξουν την μη απα-
σχόληση τους στον νέο εργοδότη εμμένοντας στην συνέχιση της εργασίας τους στην Τράπεζα.

Η Τράπεζα στην προσπάθεια της να υλοποιήσει την στρατηγική της προτείνει και θέτει κί-
νητρα, όπως είναι:
α) Η διατήρηση της θέσεως του μεταφερομένου μισθωτού επί μία διετία.
β) Η διατήρηση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την η-
μερομηνία της μετακινήσεως.
γ) Η καταβολή οικειοθελούς αποζημιώσεως, ήτοι ποσού ίσου με το ύψος της νόμιμης αποζη-
μιώσεως, προσαυξημένης κατά 20%.
δ) Την συνέχιση των προνομιακών όρων για τα χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια.
ε) Την διατήρηση των προνομιακών επιτοκίων των δανείων μέχρι και την πλήρη εξόφληση
τους.
στ) Την διατήρηση των προνομιακών επιτοκίων επί ένα έτος μετά την λύση της συμβάσεως για
τις πιστωτικές κάρτες.

Η  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ  Μ Α ΣΗ  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ  Μ Α Σ
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ζ) Το δικαίωμα του μεταφερομένου να εισπράξει το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευ-
τεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του ομαδικού ασφαλιστηρίου διαχείρισης συ-
νταξιοδοτικού κεφαλαίου.
η) Το δικαίωμα του μεταφερομένου να λάβει το σύνολο του συσσωρευμένου ποσού του α-
τομικού λογαριασμού στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων ανεξαρτήτως
της ηλικίας αυτών.

Η δεύτερη προτεινόμενη από την Τράπεζα λύση αφορά εκείνους που δεν θα επιθυμή-
σουν την μετακίνηση τους στον νέο εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα στην προ-
σπάθεια να εξευρεθούν συναινετικές λύσεις σε ό,τι αφορά την λύση (καταγγελία) της συμβά-
σεως εργασίας, προτείνει ως κίνητρο:
Α. Την καταβολή υψηλότερης οικειοθελούς αποζημιώσεως.
Β. Την εξακολούθηση παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως στο
πλαίσιο του ιδιωτικού προγράμματος της Τράπεζας για 5 έτη από την ημερομηνία λύσεως της
συμβάσεως, και εφόσον πρόκειται για μισθωτούς που έχουν προβλήματα αναπηρίας 50% και
άνω, η εξακολούθηση παροχής της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως που θα ισχύσει για 10
έτη, από την ημερομηνία λύσεως της συμβάσεως. 

Επίσης και στην δεύτερη αυτή περίπτωση, θα ισχύσει η προνομιακή μεταχείριση τους σε
ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες και το δικαίωμα του μη συναινούντος
μισθωτού να λάβει το σύνολο του συσσωρευμένου ποσού από τον ατομικό συνταξιοδοτικό λο-
γαριασμό του ομαδικού ασφαλιστηρίου καθώς και το αντίστοιχο του ομαδικού προγράμματος
διαχείρισης κεφαλαίου τέκνων.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν αποδεχθεί καμία από τις δύο
προτεινόμενες λύσεις θα στερηθεί και της διετούς προστασίας διατηρήσεως της θέσεως και
του μισθού, επιπλέον και της υψηλότερης οικειοθελούς αποζημιώσεως.

2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Union Eurobank

Α. Από το περιεχόμενο της επιστολής της Τράπεζας προς το Σωματείο, αιτούμενη διαβου-
λεύσεως επί του προεκτεθέντος ζητήματος, σαφώς προκύπτει ότι η εν λόγω, επιθυμεί την α-
παλλαγή εκείνου του Προσωπικού της που υπηρετεί στα δύο Τμήματα Καταμέτρησης Χρημα-
τικού, προβάλλοντας την ανάγκη αναδιαρθρώσεως των υπηρεσιών της ενόψει των συνθηκών
που επικρατούν στην σημερινή αγορά εργασίας. Ευθέως δεν προβάλλει την άσκηση του δι-
καιώματος καταγγελίας των συμβάσεων των εργαζομένων στα προαναφερθέντα Τμήματα για
οικονομοτεχνικούς ή διαρθρωτικούς λόγους, ήτοι λύσεις των εργασιακών σχέσεων, που έχουν
κριθεί ότι δεν αποτελούν, κατά την νομολογία, περιπτώσεις μη καταχρηστικής καταγγελίας,
αλλά εμμέσως επιχειρεί την μετακίνηση του συγκεκριμένου Προσωπικού σε τρίτες επιχειρή-
σεις στο δυναμικό και το εργασιακό καθεστώς των οποίων θέλει να εντάξει.  
Β. Παρά τα κίνητρα που θέτει η Τράπεζα σε ό,τι αφορά την διατήρηση των θέσεων  εργασίας
και του ύψους των καταβαλλομένων αποδοχών και των λοιπών προαναφερθέντων προνο-
μίων, μετατρέπει εμμέσως πλην σαφώς την σύμβαση εργασίας των μετακινουμένων μι-
σθωτών από αορίστου χρόνου σε ορισμένου χρόνου, αφού καθορίζει την διατήρηση της θέ-
σεως εργασίας στον νέο εργοδότη για μία διετία. Ήτοι ενδεχόμενο που οι περισσότεροι από
τους μετακινουμένους, δεν θα έχουν συμπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις χρόνου και
εισφορών, για την συνταξιοδότηση τους.
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Γ. Η καταβολή προσαυξημένης αποζημιώσεως στους μετακινουμένους, συμπεριλαμβάνει
και την κατάργηση κάθε άλλης αξιώσεως του μετακινουμένου μισθωτού κατά της Τράπεζας
και γενικώς του Ομίλου από οποιαδήποτε αιτία και λόγο, ήτοι αξίωση που δεν μπορεί να με-
ταφερθεί κατά του νέου εργοδότη. 

Παρά την διατήρηση της θέσεως εργασίας στον νέο εργοδότη δεν αποκλείεται ο τελευ-
ταίος, στα πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώματος να μεταβάλλει το είδος και το αντικεί-
μενο εργασίας του μεταφερθέντος μισθωτού με ενδεχόμενη συνέπεια να συντρέξει βλαπτική
μεταβολή σε βάρος του μισθωτού, ίσως και μείωση της αντιμισθίας του. 

3. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Σε ό,τι αφορά την θέση του Σωματείου, για ενδεχόμενες απολύσεις του Προσωπικού των
δύο αυτών Τμημάτων και την μετακίνηση τους σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες κατά τους ισχυρι-
σμούς της Τράπεζας, θα γίνουν για οικονομοτεχνικούς ή διαρθρωτικούς λόγους θα πρέπει να
τονίσουμε τα εξής:

Α. Εδώ και αρκετά χρόνια η νομολογία έχει διευρύνει τον έλεγχο της καταγγελίας με βάση το
άρθρο 281 ΑΚ. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει και την έρευνα, αν για την ικανοποίηση των δι-
καιολογημένων συμφερόντων του εργοδότου, υπάρχουν στην διάθεση του ηπιότερα από την
καταγγελία μέσα εξίσου πρόσφορα με αυτήν. Για την επίτευξη των επιδιωκομένων με τη κα-
ταγγελία σκοπών του εργοδότου, η καταγγελία πρέπει να είναι όχι μόνο κατάλληλο αλλά και
αναγκαίο μέσο. Στις περιπτώσεις αυτές οι δυσμενείς για τα συμφέροντα της εταιρείας συνέ-
πειες μπορούν να αντιμετωπισθούν εξίσου αποτελεσματικά με ηπιότερα μέσα. Η προσφυγή
στο επαχθέστερο για τον εργαζόμενο μέτρο ήτοι την απόλυση αποκλείεται. Η απόλυση έστω
και με την διαδικασία της δήθεν μεταφοράς του εργαζομένου σε τρίτους αποτελεί το έσχατο
μέσο για την ικανοποίηση των εργοδοτικών συμφερόντων.

Β. Ο κανόνας ότι, ο εργοδότης δεν πρέπει να προσφύγει στην καταγγελία, όταν έχει στην διά-
θεση του άλλα ηπιότερα και εξίσου πρόσφορα με την καταγγελία μέσα για την ικανοποίηση
των συμφερόντων του, έχει αποτελέσει το κριτήριο ελέγχου της καταχρηστικής ασκήσεως της
καταγγελίας σε πολλές περιπτώσεις. 

Η παραπάνω αρχή της “Ultima-Ratio”, απαγορεύει μία απόλυση, όταν ηπιότερα μέσα
είναι αρκετά για την προστασία των συμφερόντων του εργοδότου.

Γ. Ενόψει των ανωτέρω που αποτελούν και την βάση της νομολογίας θα πρέπει να εξετασθεί
από την Τράπεζα, μήπως θα μπορούσε να αποφευχθεί η απόλυση των εργαζομένων των
προαναφερομένων Τμημάτων με την μετακίνηση τους σε άλλες θέσεις εργασίας, ή τουλάχι-
στον με πρόταση να αποδεχτεί ο εργαζόμενος μεταβολή του αντικειμένου ή της θέσεως εργα-
σίας προκειμένου να μην απολυθεί. 

4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ Union Eurobank

Το ζήτημα της μεταφοράς Τμημάτων/Υπηρεσιών της Τράπεζας σε «τρίτους» είναι πολύ
σοβαρό στην συγκυρία που διανύουμε και για την Τράπεζα (επιχειρηματικά) και για τους ερ-
γαζόμενους σε αυτήν συναδέλφους, γιατί οδηγεί σε σταδιακή μείωση του πληθυσμού τους
που οδηγείται προς την ανεργία ή την χαμηλότερης ποιότητας εργασία και αυτή με αβέβαιη ε-
ξέλιξη και διάρκεια. 
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Α. Κατά συνέπεια θα πρέπει πρώτα να μας εξηγηθεί το σ κ ε π τ ι κ ό της μεταφοράς σε ι-
διωτικές εταιρείες (BRINKS, G4S) των Τμημάτων Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής (Αθήνα)
και Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη).
Β. Σε ό,τι αφορά την μεταφορά των εργαζομένων της Τράπεζας στον νέο εργοδότη με κείμε-
νο σύμβασης που μας κοινοποιείτε, αντιπροτείνουμε νέο κείμενο σύμβασης που θα υπογρά-
φεται από τα τρία μέρη (εργαζόμενο, Τράπεζα, νέος εργοδότης) που είναι συμβατό με την κεί-
μενη νομοθεσία και τις αρχές της Τράπεζας. Εννοείται ότι η ως άνω πρόταση μας έχει έννοια
αν τελικά επιλεγεί από κάποιο ενδιαφερόμενο συνάδελφο και δεν συνιστά προτροπή μας
προς αυτόν. (Βλ. σχετικό).
Γ. Δεν διευκρινίζεται ακριβώς τι θα κάνει η Τράπεζα στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν
επιλέξει ούτε την μεταφορά του στο νέο εργοδότη, ούτε όμως την συναινετική λύση της εργα-
σίας του με την Τράπεζα με την υψηλότερη οικειοθελή αποζημίωση και τις υπόλοιπες παροχές
που δίνονται σε αυτή την περίπτωση… Ακολουθεί η απόλυση του; (Πως, γιατί και πότε;).

5. Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ

Σε αναμονή των απαντήσεων της Τράπεζας για τα ως άνω α, β και γ ζητήματα που θέσαμε
από την πλευρά μας ξεκαθαρίζουμε τη δ ι α φ ω ν ί α μας και επί της ουσίας στον όλο χει-
ρισμό του θέματος από την Τράπεζα, γιατί: 
Α. Οι υπηρεσίες Κεντρικής Καταμέτρησης Χρηματικού είναι καθαρά τραπεζικού περιεχομέ-
νου εργασίες και από την φύση τους απαιτούν Προσωπικό έμπειρο, καταξιωμένο στα καθήκο-
ντα αυτά, έμπιστο και δυνάμενο να προσελκύσει πελάτες προς την Τράπεζα, λόγω καλής τους
εξυπηρέτησης από του ίδιους. Οι συνάδελφοι αυτοί ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα της
Τράπεζας και υπακούουν στο εσωτερικό της Δίκαιο. Η Τράπεζα κερδίζει προμήθειες από αυ-
τές τις εργασίες, αλλά και προοπτική διεύρυνσης του πελατολόγιου της. Κατά συνέπεια η κα-
τάργηση αυτών των Τμημάτων και η μεταφορά τους σε άλλους εργοδότες από επιχειρημα-
τική άποψη είναι λανθασμένη.
Β. Όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα ως άνω Τμήματα έχουν εμπειρία teller και κατά
συνέπεια πρέπει να τους γίνει πρόταση να αναλάβουν αντίστοιχη θέση σε κατάστημα του Δι-
κτύου της Τράπεζας, ως εναλλακτική λύση της παραμονής τους στην Τράπεζα. Δεν μπορούμε
να απασχολούμε σε αυτές τις θέσεις «ενοικιαζόμενους» συναδέλφους από εταιρείες «τρίτων»
και να διώχνουμε τους δικούς μας υπαλλήλους… Η αξιολόγηση  της Τράπεζας και τα προσόντα
αυτών των συναδέλφων δεν παίζουν κανένα ρόλο στις αποφάσεις της Τράπεζας που κρίνουν
το μέλλον τους; Απ’ ότι γνωρίζουμε το όλο ζήτημα αφορά δέκα έξι συναδέλφους μας (δέκα
στην Αθήνα και έξι στην Θεσσαλονίκη) εκ των οποίων οι πέντε (5) τυγχάνουν και απόφοιτοι α-
νώτατης εκπαίδευσης… 

Άρα προτείνουμε αλλαγή της θέσης εργασίας σε αντίστοιχη (παράλληλη θέση) σε αυ-
τούς τους συναδέλφους που επιθυμούν να παραμείνουν στην Τράπεζα…
Γ. Άλλη πρόταση εναλλακτική είναι να υπογράψουν αυτοί οι συνάδελφοι δανειστική σύμ-
βαση με τις εταιρείες που αναφέρονται εδώ κατά τα πρότυπα που έπραξαν άλλοι συνάδελφοι
στην Τράπεζα με την εταιρεία FPS.
Δ. Τέλος, είμαστε αντίθετοι με την οποιαδήποτε απόλυση συναδέλφου, με επίκληση οικο-
νομοτεχνικών λόγων, αναδιαρθρώσεων και μετασχηματισμού του μοντέλου λειτουργίας της
Τράπεζας, έστω και με τον έμμεσο τρόπο που επιχειρείτε εδώ. 
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Στην περίπτωση αυτή θα αντιδράσουμε με κάθε πρόσφορο συνδικαλιστικό και ένδικο μέ-
σο (που ήθελε αποφασιστεί από τα ενδιαφερόμενα μέλη μας προς τα οποία απευθύνεται και
η πρόταση της Τράπεζας) στρεφόμενοι κατά της καταχρηστικής άσκησης του σχετικού δικαιώ-
ματος της Τράπεζας σε μία περίοδο οξύτατης ανεργίας και προβλημάτων επιβίωσης για χαμη-
λούς κρίκους της ιεραρχίας και του μισθολογίου, όπως είναι οι συνάδελφοι των Τμημάτων
Καταμέτρησης Χρηματικού της Τράπεζας.

Στην εν λόγω απευκταία περίπτωση να γνωρίζετε ότι το προσδοκώμενο όφελος της Τρά-
πεζας από την απόλυση αυτών των συναδέλφων θα εξανεμισθεί από το κόστος δ υ σ φ ή μ ι -
σ η ς της ίδιας.

H μνημονιακή ανάγκη διαχείρισης κυρίως των «κόκκινων» δανείων αυτοτελώς και αποκλειστικά μέσω
εταιρειών όπως η εν θέματι FPS της Eurobank δημιούργησε και την ανάγκη μεταφοράς και του Προσωπι-
κού που είχε στην Τράπεζα ως αντικείμενο την διαχείριση αυτών των φακέλων (Banking Remedial Man-
agement).

Η πρόταση-λύση για το ζήτημα αυτό που από την αρχή είχε  π ρ ο κ ρ ί ν ε ι  το Σωματείο μας ήταν η σύ-
ναψη τριμερούς δανειστικής σύμβασης εργασίας μεταξύ του εργαζόμενου-υπαλλήλου της Τράπεζας, της
Τράπεζας και της νέας θυγατρικής εταιρείας FPS, ορισμένου χρόνου (2 ετών) που δεν θα διακόπτει ή κα-
ταργεί την σχέση εργασίας του συναδέλφου με την Τράπεζα, αλλά ούτε θα την διαταράσσει…

Η Τράπεζα προχώρησε σε ενημέρωση για το ζήτημα αυτό στους συναδέλφους που τους αφορούσε και
είχε προετοιμάσει και το σχετικό κείμενο της σύμβασης, επί του οποίου υπήρξε και η δική μας σ υ μ -
φ ω ν ί α , υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

Παρατηρήσεις Union Eurobank

▶▶ 1. Αντικείμενο εργασίας:

Το σκεπτικό του δανεισμού ήταν αφηρημένο και αόριστο ώστε να μη δικαιολογείται επαρκώς η ανάγκη
καταρτίσεως των δανειστικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό διότι δεν αναφερόταν κυρίως το αντικείμενο
της επιχειρηματικής δραστηριότητας της δανειζόμενης εταιρείας, της οποίας οι εργασίες και οι υποθέσεις
που διαχειρίζεται έπρεπε να είναι συναφείς με τις αντίστοιχες της δανείζουσας εταιρείας (Τράπεζας), ώ-
στε να απαιτείται η απορρόφηση προσωπικού που είχε ειδικευθεί και απασχολούταν σε ανάλογους το-
μείς και υπηρεσίες στην εκμετάλλευση της πρώτης των συμβαλλομένων, εταιρείας (Τράπεζας).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Κατ’ αρχήν θετική και σύννομη η τριμερής ιδιωτική σύμβαση
δανεισμού μισθωτού της Τράπεζας στη θυγατρική της 

εταιρεία διαχείρισης και μεταβίβασης χαρτοφυλακίων FPS
(Eurobank Financial Planning Services)
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Συνεπώς κατά την άποψη μας οι όροι της δανειστικής σύμβασης έπρεπε να ξεκαθαρίζουν το αντικεί-
μενο της εργασίας των υπό δανεισμό συναδέλφων μας και τη νέα θέση τους στην εταιρεία χωρίς καμία
βλαπτική (υπηρεσιακή ή μισθολογική) μεταβολή. 

▶▶ 2. Πρόσθετες παροχές (κεκτημένα):

Ορθώς εξάλλου προτάθηκε ότι, διαρκούσης της δανειστικής σχέσεως θα εφαρμόζεται το υφιστάμενο
μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει για το προσωπικό της Τράπεζας, πλην όμως ήταν ανά-
γκη να διευκρινισθεί ότι, ορισμένες από τις μισθολογικές παροχές και ιδίως εκείνες που έχουν οικειοθελή
χαρακτήρα (εθελούσιες) καταβάλλονται στους δικαιούχους υπό την συνδρομή ορισμένων προϋποθέσε-
ων. Εύλογα λοιπόν ανέκυψε το ερώτημα, αν οι δανειζόμενοι μισθωτοί δικαιούνται των παροχών αυτών, ε-
φόσον στις νέες θέσεις που υπηρετούν και υπό τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στην δανειζομένη ε-
ταιρεία, δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί με διατάξεις διαφόρου ε-
πιπέδου, για την χορήγηση τους. Ήτοι λόγος που επέβαλε την συμπλήρωση του σχετικού όρου διευκρι-
νίζοντας ότι οι παροχές (πρόσθετες) θα καταβάλλονται στον δανειζόμενο μισθωτό, ανεξαρτήτως της
συνδρομής των προϋποθέσεων στην δανειζόμενη εταιρεία. 

▶▶ 3. Διάρκεια σύμβασης:

Με τον όρο αυτό η δανειστική σύμβαση διακρίνεται σε σύμβαση ορισμένου χρόνου και σε τοιαύτη α-
ορίστου διαρκείας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, προβλέπεται η δυνατότητα μονομερούς λύσεως της
δανειστικής σχέσεως και στα τρία συμβαλλόμενα μέρη. Η λύση της συμβάσεως ορισμένου χρόνου μπορεί
να επέλθει και πρόωρα, αφού προηγηθεί μηνιαία προειδοποίηση. Πάντως σε κάθε περίπτωση η δανει-
στική σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την τυχόν αντίστοιχη ι-
σχύουσα που συνδέει τον δανειζόμενο μισθωτό με την Τράπεζα. Αυτό διότι με την λήξη της μεταξύ Τρα-
πέζης (κυρίου εργοδότου) και μισθωτού υφισταμένης συμβάσεως ορισμένου χρόνου καταπίπτει συγχρό-
νως και ανάλογη της δανειστικής ομοίας, η οποία όμως μπορεί να διατηρηθεί ως σχέση ευθεία μεταξύ της
δανειζομένης εταιρείας και του εξακολουθούντος να προσφέρει τις υπηρεσίες μισθωτού. 

Λύση της δανειστικής συμβάσεως προβλέπεται και στην περίπτωση που ο δανειζόμενος μισθωτός α-
ξιοποιώντας την ικανότητα του συμβάλλοντας συγχρόνως και στην αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της
εργοδότιδος, ή των εταιρειών που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο, ζητήσει την αναρρίχηση του σε άλλες (υ-
ψηλότερες) θέσεις. Τα αμέσως ανωτέρω βρίσκουν έδαφος εφαρμογής μόνο στο πλαίσιο της δανειστικής
συμβάσεως και για όσο χρόνο ισχύει αυτή. Σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζουν το κύρος των ατομικών
συμβάσεων εργασίας των παραχωρηθέντων μισθωτών της δανείζουσας Τράπεζας.

▶▶ 4. Πειθαρχικό δίκαιο:

Οι διατάξεις των όρων της σύμβασης αφορούν τις εκ του νόμου και της σύμβασης υποχρεώσεις των δα-
νειζομένων μισθωτών που γεννώνται είτε κατά την διάρκεια της δανειστικής σχέσεως, είτε μετά την λήξη αυ-
τής. Ανάγκη να επισημανθεί ότι, σημαίνοντα ρόλο στην διαμόρφωση των υποχρεώσεων των δανειζομένων
έχουν και οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού της δανειζομένης εταιρείας, αφού το διευθυντικό δικαί-
ωμα ασκείται από τα αρμόδια όργανα αυτής. Πάντως θεωρητικό παραμένει το ερώτημα, όταν συντρέχει
σύγκρουση των κανονισμών των υποκειμένων στην δανειστική σύμβαση δύο εταιρειών σε ό,τι αφορά την
ανάγκη επιβολής πειθαρχικής ποινής, οπότε ανακύπτει το ερώτημα της επιλογής της ευνοϊκότερης ή της
αυστηρότερης πειθαρχικής διώξεως. Εννοείται ότι η άποψη μας συνέκλινε στην πρώτη επιλογή και η πρό-
ταση μας ήταν η επέκταση ισχύος του Κανονισμού Εργασίας της Eurobank και στη νέα εταιρεία (FPS).
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▶▶ 5. Λήξη σύμβασης:

Είναι δυνατόν να προκύψει ζήτημα, μετά την λήξη της δανειστικής σχέσεως και την επαναφορά του πα-
ραχωρηθέντος μισθωτού στην Τράπεζα με αίτημα την τοποθέτηση του στην ίδια θέση, ή την ανάληψη των
ίδιων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που είχε πριν από τον δανεισμό του. Συμβαίνει αρκετές φορές οι
διεκδικούμενες από τους επανερχόμενους μισθωτούς, θέσεις εργασίας να έχουν καταληφθεί από άλλους,
ή να έχουν καταργηθεί λόγω ενδεχομένων διαρθρωτικών ή οργανωτικών ή λειτουργικών μεταβολών που
προέβη η δανείζουσα εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές αποδίδονται συνήθως, ανάλογες θέσεις, λαμβα-
νομένου υπόψει της εμπειρίας που απέκτησε ο δανεισθείς μισθωτός. Θεωρούμε ότι η λήξη του δανει-
σμού που επιχειρείται μονομερώς είτε από την δανείζουσα εταιρεία, είτε από την δανειζομένη δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. 

Συμπέρασμα
Παρά την επισημανθείσα – κατά την άποψη μας – παράλειψη της μη αναφοράς του αντικειμένου δρα-

στηριότητος της δανειζομένης εταιρείας που θα πρέπει να είναι συναφής προς την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα της δανείζουσας Τράπεζας, ώστε να δικαιολογείται ο δανεισμός κ.λπ., εν τούτοις οι όροι της
συμβάσεως, με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων μας, είναι ήπιοι, ορθοί και εναρμονίζονται προς τα
νομολογιακά δεδομένα και ισχύοντα. 

Κατόπιν τούτων και πάντα σύμφωνα με την αντίληψη μας για εποικοδομητική κριτική στις εκ μέρους
της Τράπεζας αναγκαίες πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις του χώρου παρακαλέσα-
με για τις σχετικές διορθώσεις στο σχέδιο του «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» Τράπεζας, δανειζόμενης ε-
ταιρείας και του προς συναίνεση μισθωτού-συναδέλφου μας, όπως αυτές προαναφέρθηκαν έτσι ώστε να
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα και για τα τρία (3) συμβαλλόμενα μέρη.

Αυτή την έννοια είχε και το σχετικό γραπτό μας υπόμνημα προς την Τράπεζα Α.Π. 768/11-05-2017.

Συναντήσεις με τη Δοίκηση της Τράπεζας
Κατά την πάγια τακτική του το Union Eurobank π ρ ι ν ανακοινώσει τα προς επίλυση προβλήματα, α-

πορίες και ερωτήματα συναντήθηκε με την Διοίκηση της Τράπεζας και τους καθ’ ύλην υπευθύνους του Δι-
κτύου, για να πάρει απαντήσεις σε όλη την θεματολογία που παρουσίασε, αλλά κυρίως να πιέσει για
λ ύ σ ε ι ς , άμεσες και αποτελεσματικές.  

Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν δύο συναντήσεις:

A. Στις 06/06/2017 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φωκίωνα Καραβία, τον Γενικό Διευθυ-
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού κα Αθηνά Δεσύπρη και τον Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων της Γ.Δ.Α.Δ. κ.
Διονύση Λιγνό. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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B. Στις 09/06/2017 με τον Γενικό Διευθυντή Retail Banking της Τράπεζας κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, τον Επικε-
φαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων κ. Δημήτρη Κυπαρίσση και τα στελέχη της Γεν.
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Διονύση Λιγνό και κα Παρασκευή Κορωναίου, αρμόδια για τα
θέματα Προσωπικού του Δικτύου. 

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που είχαμε θέσαμε και η αντίστοιχη απάντηση των
υπευθύνων στελεχών της Τράπεζας.

AA. . ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΥΠ Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ

α/α

1

2

3

4

Επισήμανση Δ.Σ. Union

Υπήρξαν πολλές αλλαγές της τελευταίας στιγ-
μής που ανέτρεψαν την - δηλωμένη - δομή
των  περιφερειών αλλά και τις επιλογές των ε-
πικεφαλής τους με αποτέλεσμα δυσπιστία, α-
πογοήτευση και επακόλουθο κακή συνεργα-
σία (Καβάλα, Σέρρες, Δράμα). Δυσπιστία σε ο-
ρισμένους περιφερειακούς  αναφορικά με τις
γνώσεις και την εμπειρία τους σε προϊόντα και
ικανότητα διαχείρισης προσωπικού σε περι-
βάλλον Eurobank.

Στην πράξη το νέο μοντέλο έχει εφαρμοστεί
διαφορετικά σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με
τη γεωγραφία, την προεργασία (hub-spoke)
κλπ.  (Καβάλα, Σέρρες, Δράμα).

Έλλειψη προσωπικού σε κατ/τα 4-6 ατόμων.
Ακόμα και σε μεγαλύτερα με 8 άτομα (2 RM, 1
IRC, 1 HT, 1 Teller, 1 Διευθυντής, απομένουν 2
άτομα για εξυπηρέτηση). Εντονότερο αναμέ-
νεται το πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες
με τις άδειες όταν θα πρέπει καθημερινά να
λείπουν 1 – 1,5 υπάλληλοι.

Σε αυτά προστίθεται η ανακοίνωση του κ. Κυ-
παρίσση ότι οι RM θα πρέπει να ασχολούνται
μόνο με το πελατολόγιό τους και να μην συμ-
μετέχουν στις λοιπές εργασίες του καταστή-
ματος. Έρχεται σε αντίθεση και με τις από
25/11/16 παρατηρήσεις μας και τις απαντή-
σεις του κ. Γιαννακλή.

Απάντηση Τράπεζας

Έγινε προκήρυξη θέσεων και επιλογή με όσο
το δυνατόν πιο δίκαιη και αδιάβλητη διαδικα-
σία. Αν από τις 90 περιφερειακές έγινε κάπου
ένα λάθος θα διορθωθεί καθώς κανείς δεν έ-
χει παντρευτεί τη θέση του ΠΔ. Αλλαγές έγι-
ναν για  καλύτερη λειτουργικότητα και σε σχέ-
ση με την εντοπιότητα του ΠΔ.

Όντως, έτσι είναι και έτσι θα συνεχίσει να ε-
φαρμόζεται.

Αναπτύσσονται 14 έργα και θα τρέξουν μέχρι
το τέλος της χρονιάς για απλοποίηση των ερ-
γασιών του καταστήματος (ηλεκτρ. υπογρα-
φή, τέλος στον έλεγχο παραστατικών, σκανα-
ρισμένα παραστατικά-συμβάσεις κλπ, νομιμο-
ποιήσεις, ανασχεδιασμός escape κ.α).

Σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε μόνο τους
prime πελάτες σε εξυπηρέτηση από τους SB
και να οδηγήσουμε τους υπόλοιπους σε εναλ-
λακτικά δίκτυα. Γι αυτό η οδηγία θα εφαρμο-
στεί όχι άμεσα αλλά σταδιακά και με δυνατό-
τητα παρέκκλισης όταν υπάρχει ανάγκη (π.χ.
τέλος μήνα) σε συνεννόηση με τον ΠΔ.
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ΒΒ. . ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

α/α

5

6

7

Επισήμανση Δ.Σ. Union

Εσωτερικός έλεγχος: παραλήψεις προηγουμέ-
νων ετών μπορούν να στοιχίσουν την ανταπό-
δοση.

Συναντήσαμε πάρα πολλούς «υπεύθυνους κα-
ταστημάτων» μετά από πολλά χρόνια υπηρε-
σίας τους στο πόστο. Απαράδεκτο. Να ονομα-
στούν Διευθυντές. 

Μεγάλη πίεση καθημερινά για στόχους, rally,
λίστες, reports που οδηγούν με σιγουριά στο
«κλατάρισμα» του Προσωπικού.

Απάντηση Τράπεζας

Θα το δουν

Θα το δουν

Είναι παροδικό, καθώς έπρεπε να προλάβου-
με διάφορα νέα προϊόντα. Θα υπάρξει ελά-
φρυνση.

α/α

1

2

3

4

Επισήμανση Δ.Σ. Union

Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από τα grades
και τις εντάξεις με «ποσοστώσεις» σε θέσεις
ευθύνης.  Υπάλληλοι 10 ετών τοποθετήθηκαν
στο 7 ή 8 grade, ίσο ή και ανώτερο Υποδιευθυ-
ντών της Eurobank, ενώ δεκάδες παλιοί υπάλ-
ληλοι (με άριστες πολλές φορές αξιολογήσεις)
παραμένουν στο 3.

Οι υπάλληλοι αλλά και οι Διευθυντές τους δεν
γνωρίζουν σε ποιό grade ανήκουν. Όλοι δηλώ-
νουν αναρμόδιοι να τους πληροφορήσουν.
Ζητάμε διαφάνεια-ενημέρωση. 

Η ένταξη σε grade και η παραπέρα εξέλιξη
θα πρέπει να γίνεται από το HR σύμφωνα
με τα κριτήριά του και όχι από Τομεάρχες /
Περιφερειακούς με προσωπικά κριτήρια. Δια-
φορετικά δεν θα υπάρξει διόρθωση αδικιών
του παρελθόντος.

Απορία δημιουργεί και η μη προώθηση υπαλ-
λήλων σε grade που δεν συνδέεται με παρο-
χές, εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία εφε-
δρειών για κάλυψη κενών θέσεων ευθύνης.

Απάντηση Τράπεζας

Θα το ελέγξουν

Είναι θέμα της Τράπεζας

Θα εξετασθεί η πρόταση μας

Καταρχήν συμφωνεί το Retail με την διαπί-
στωση μας και θα κοιτάξει να λυθεί το πρό-
βλημα.
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ΓΓ. . ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
▶▶ Ανάγκη ενίσχυσης με Προσωπικό των B/C και εδώ. Π.Χ. στο B/C Καβάλας υπηρετεί ένα (1) άτομο για να

καλύπτει πέντε (5) νομούς, ενώ στον ανταγωνισμό υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων (Τράπεζα Πει-
ραιώς 12+2+2). 

▶▶ Ως αποτέλεσμα της παγίωσης των ως άνω προβλημάτων προβάλει ο κίνδυνος (που σε αρκετές περι-
πτώσεις διαπιστώσαμε) οι συνάδελφοι να διακατέχονται από το σύνδρομο του α τ ο μ ι κ ι σ μ ο ύ
(πρόταξη του ατομικού συμφέροντος) σε βάρος της συλλογικής προσπάθειας και της Τράπεζας ως ε-
ταιρικής κουλτούρας και σημείου αναφοράς των προσπαθειών. 

α/α

5

6

7

Επισήμανση Δ.Σ. Union

Έχει δημιουργηθεί αλαλούμ με τις μετακινή-
σεις εκτός έδρας. Έχει γίνει προσπάθεια υ-
φαρπαγής της σύμφωνης γνώμης του εργαζό-
μενου, άσκηση πίεσης, κατάχρηση διευθυντι-
κού δικαιώματος και επίκληση ανύπαρκτων
διατάξεων (6μηνο για να μηδενιστεί η 10ετία).
Πλήθος ατομικών περιπτώσεων που έχουν γυ-
ρίσει όλη τη Β. Ελλάδα χωρίς να μπορούν να ε-
πιστρέψουν στην έδρα τους (ατομικές προφο-
ρικές συμφωνίες). Προτείνεται η ύπαρξη γρα-
πτών συμφωνιών όπου υπερβαίνονται οι δια-
τάξεις του κανονισμού μετακινήσεων και η
γραπτή αίτηση μετάθεσης στην 3ετία, πράγμα
απαράδεκτο. 

Υπάρχει απογοήτευση από την Τράπεζα, γιατί
έχει υποχρεωθεί το HR να εκχωρήσει όλα τα
παραπάνω στους   Τομεάρχες / Περιφερεια-
κούς με αποτέλεσμα να μην έχει εικόνα για το
πώς εφαρμόζονται, αλλά και από την άλλη να
υπάρχει «εμπορευματοποίηση» των παρο-
χών.

Υπάρχει σύγκρουση του ΟΥΠ με τον  κανονι-
σμού μετακινήσεων για τους RM. Προβλέπε-
ται η μετακίνησή τους έως 30χλμ με αποζη-
μίωση έως 100 λίτρα καυσίμων χωρίς χρονικό
περιορισμό σε αντίθεση με την 3ετία.

Απάντηση Τράπεζας

Καταρχήν συμφωνεί το Retail με την διαπί-
στωση μας και θα κοιτάξει να λυθεί το πρό-
βλημα.

Είναι θέμα Διοίκησης 

Θα το δουν
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Οι εκτεταμένες περιοδείες του Δ.Σ. του Union σε πάρα πολλές μονάδες της Τράπεζας (Δίκτυο και Κε-
ντρικές Υπηρεσίες) ανέδειξε μία θλιβερή πραγματικότητα που μας επιβάλει την άμεση λήψη μέτρων για
την περιστολή των επιπτώσεων της όχι μόνο προς τους συναδέλφους που τους αφορά το πρόβλημα, αλ-
λά και προς την Τράπεζα, αν θέλει να ακολουθήσει τον ενάρετο δρόμο της ανάπτυξης βασιζόμενη στην
στήριξη του Προσωπικού της. 

Η θλιβερή πραγματικότητα που εντοπίσαμε αφορούσε την α ν α σ φ ά λ ε ι α που διέπει το Προσω-
πικό για το μέλλον τους στην Τράπεζα και την έντονη δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α του για βασικές επιλογές της
Διοίκησης που το αφορούν.

Οι συνάδελφοι (και όχι μόνο τα μέλη μας) επιβεβαίωσαν την ορθότητα των επισημάνσεων αλλεπάλλη-
λων σχετικών μας ανακοινώσεων μέσα στο 2016 και το α’ 6μηνο του 2017 (οι υπ’ αριθμ. 39, 70, 74, 86 και
109) και ζήτησαν την δική μας πιο δ ρ α σ τ ι κ ή παρέμβαση προς την Τράπεζα, για να μπει μία τάξη σε
σειρά προβλημάτων που εκκρεμούν και με υ π ο μ ο ν ή που πλέον εξαντλείται το Προσωπικό αναμένει
να λυθούν…  

Η παρέμβαση μας – χωρίς κανένα άλλο σχόλιο – ήταν το ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Α.Π. 856/28-07-
2017 που ακολουθεί, το οποίο και παραθέτουμε  αυτούσιο, για να λάβουν γνώση και οι συνάδελφοι που
περιμένουν από την δική μας υ π ε ύ θ υ ν η πάντα στάση κάποια αποτελέσματα, αλλά και για να ευαι-
σθητοποιηθεί η Τράπεζα και να δει τα προβλήματα κι από την πλευρά των εργαζομένων και όχι μόνο από
τα παραμορφωτικά γυαλιά των χρυσοκάνθαρων εταιρειών που «συμβουλεύουν» για πολιτικές Ανθρώ-
πινου Δυναμικού κατά παραγωγή «σειράς» («καρμπόν»)… φυσικά με το αζημίωτο και εκτός ελληνικής
πραγματικότητας. 

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Union για:

➽ Την ανάγκη προστασίας της απασχόλησης στην Eurobank.

➽ Την αποκατάσταση των αδικιών στο παλιό Προσωπικό της
Τράπεζας που παραμερίζεται και απαξιώνεται.

➽ Τον δραστικό περιορισμό των ευέλικτων μορφών ανασφα-
λούς εργασίας (500 εργαζόμενοι αυτής της μορφής).

➽ Την επιβολή ρυθμιστικών κανόνων στην επέλαση της χρημα-
τοοικονομικής καινοτομίας (Financial Technology), του Digi-
tal Banking και του επερχόμενου κινδύνου από το παράλληλο
τραπεζικό σύστημα (που προμοτάρει και η Κυβέρνηση) και α-
πό τις αναδιαρθρώσεις του υπάρχοντος που υπερβαίνουν την
υποχρέωση συμμόρφωσης προς DGComp, EBA και SSM.
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Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Α.Π.: 856

Θέμα: Ανάγκη προστασίας απασχόλησης και οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων.

Σχετ.: • Η ανακ. μας Νο 39/31-03-2016
• Η ανακ. μας Νο 70/05-10-2016
• Η ανακ. μας Νο 74/03-11-2016
• Η ανακ. μας Νο 86/28-12-2016
• Η ανακ. μας Νο 109/28-04-2017
• Η επιστολή μας Α.Π. 517/04-10-2016
• Η επιστολή μας Α.Π. 546/27-10-2016
• Η επιστολή μας Α.Π. 580/25-11-2016

Αγαπητέ κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Οι πιο πάνω σχετικές αναφορές μας και π ρ ο τ ά σ ε ι ς σε σειρά ανακοινώσεων μας και
επιστολών προς εσάς αποδεικνύουν ότι το καυτό θέμα της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
σε συνδυασμό με τις ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ των εργαζομένων στην Τράπεζα το έχουμε
αντιμετωπίσει με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα διαχρονικά και ειδικότερα στο
δύσκολο περιβάλλον που ήταν και παραμένει η Τράπεζα…

Σήμερα η Τράπεζα έχει υπερκαλύψει το «πλάνο αναδιάρθρωσης» που είχε ως συμβατική
υποχρέωση προς την DGCom με ορίζοντα το τέλος του 2017, τόσο στην μείωση του Προσωπι-
κού, όσο στην μείωση των καταστημάτων του Δικτύου. 

Παρ’ όλα ταύτα με απόφαση της Διοίκησης επέρχεται ν έ α  δ ρ α μ α τ ι κ ή  μ ε ί ω σ η
τ ω ν  κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν της Τράπεζας που θα συμπαρασύρει και νέα μείωση Προσωπι-
κού στο Δίκτυο, αλλά και στις υποστηρικτικές Κεντρικές Υπηρεσίες, ενώ συνεχίζεται η αντιδε-
οντολογική και αντιθεσμική α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η του έμπειρου Προσωπικού που αποχωρεί
ή αδρανοποιείται από « δ α ν ε ι κ ο ύ ς » εργαζόμενους ή εργαζόμενους με συμβάσεις έρ-
γου και άλλων μορφών ελαστικής απασχόλησης.

Το Προσωπικό αυτής της κατηγορίας υπολογίζεται στα 500 περίπου άτομα και αυτομάτως
τίθεται το ερώτημα:

Γιατί προτεραιότητα στην αποχώρηση (που αναμένουμε να ενταθεί από τον Σεπτέμβριο ί-
σως αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά) να έχουν οι έ μ π ε ι ρ ο ι υπάλληλοι της Τράπεζας που έ-
χουν μαζί της εργασιακή σχέση και όχι όσοι απασχολούνται με συμβάσεις δανεισμού από ε-
ταιρείες τρίτων, με «μπλοκάκια» κ.λπ.;

Αυτή είναι η αναγνώριση της Τράπεζας προς το Προσωπικό της που επί σειρά ετών στην
κούρσα της ταχύτατης ανάπτυξης της Eurobank υπέφερε από την εντατικοποίηση και την πίε-
ση της εργασίας και των σ τ ό χ ω ν ;

Τ Ο  « Π Ρ Ο Φ Η Τ Ι Κ Ο »  Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Τ Ο Υ  Τ Ο  « Π Ρ Ο Φ Η Τ Ι Κ Ο »  Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Τ Ο Υ  U n i o n  U n i o n  
Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  κ .  Φ Ω Κ Ι Ω Ν Α  Κ Α Ρ Α Β Ι Α  ( Α . Π .  8 5 6 / 2 8 - 0 7 - 2 0 1 7 )Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  κ .  Φ Ω Κ Ι Ω Ν Α  Κ Α Ρ Α Β Ι Α  ( Α . Π .  8 5 6 / 2 8 - 0 7 - 2 0 1 7 )
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Το ίδιο Προσωπικό (υπάλληλοι και στελέχη) στα χρόνια της τραπεζικής κρίσης στην πλειο-
ψηφία του δεν συνέβαλε αποφασιστικά στην διαφύλαξη του π ε λ α τ ο λ ό γ ι ο υ της Τρά-
πεζας, στην ηρεμία και εξυπηρέτηση των πελατών κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες ανασφά-
λειας των συναλλαγών (capital controls) και κλυδωνισμού όλου του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος;

Αγαπητέ κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Το παλιό Προσωπικό της Eurobank κατά γενική ομολογία είναι αδικημένο, τόσο από
πλευράς αναγνώρισης των υπηρεσιών του (αδιαφανής διαδικασία οικονομικών προαγωγών
μέσω των GRADES), όσο από πλευράς του οφειλόμενου σεβασμού έστω (ηθική αναγνώριση)
προς όλα αυτά που έχει προσφέρει για να γίνει κάποτε η Eurobank μεγάλη, αλλά και για να
διασωθεί ως αυτόνομη και συστημική Τράπεζα στη συνέχεια…

Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια σ υ ρ ρ ί κ ν ω σ ή ς του.
Όταν ο Μέσος Όρος ηλικίας του Προσωπικού μιας Τράπεζας όπως η Eurobank είναι 42 έ-

τη (!!!) δεν μπορούμε να μιλάμε για «γηρασμένο πληθυσμό»…
Όταν αναγκαζόμαστε και απασχολούμε ως τ α μ ί ε ς δανεικούς εργαζόμενους (!!!) κατά

μοναδική αρνητική πρωτοτυπία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν μπορούμε να μιλάμε για
«πλεόνασμα» Προσωπικού στο Δίκτυο…

Σας έχουμε επισημάνει πολλές φορές (προφορικά και γραπτά) ότι η αρνητική εξέλιξη στον
Κλάδο και η επέκταση της κρίσης στις Τράπεζες επέφερε και μία δραματική μεταβολή στη
σ ύ ν θ ε σ η του Προσωπικού της Τράπεζας, πέραν από την αποχώρηση των έμπειρων συ-
ναδέλφων μας…

Σήμερα να παραδεχτούμε ότι οι εργαζόμενοι στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Τράπεζας είναι
περισσότεροι από μία αποδεκτή αντιστοιχία με τους αντίστοιχους στο Δίκτυο των Καταστημά-
των. Η σημερινή σχέση είναι 50%-50%. Η ιδανική σχέση θα ήταν ίσως 30% (Κεντρ. Υπηρεσίες)
– 70% (Δίκτυο Καταστημάτων). 

Αυτό το είχαμε επισημάνει και στο προηγούμενο άτυπο «πρόγραμμα» εθελούσιας εξό-
δου.

Αντί όμως να δοθεί επιπλέον οικονομικό κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης για το Προ-
σωπικό των Κεντρικών Υπηρεσιών – όπως εμείς ζητούσαμε – έγινε το αντίθετο. Δόθηκε για το
Προσωπικό του Δικτύου της Περιφέρειας με τα γνωστά αποτελέσματα…

Μήπως τώρα πρέπει να ξαναδείτε την πρόταση μας;

Αγαπητέ κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Δεν γνωρίζουμε τι σας εισηγούνται οι διάφορες πολυεθνικές εταιρείες συμβούλων δια-
χείρισης θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού για όλα αυτά τα θέματα που εμείς με σειρά παρεμ-
βάσεων μας (βλ. τα ως άνω σχετικά της επιστολής μας) έχουμε αναδείξει με υπευθυνότητα και
τεκμηρίωση.

Σας τονίζουμε όμως ότι η ελληνική πραγματικότητα είναι διαφορετική από τα αγγλοσα-
ξωνικά πρότυπα που σε «παραγωγή σειράς» εισηγούνται για το «δέον γενέσθαι» οι ποιο πά-
νω Συμβουλάτορες…

Αν όμως επιδιώκετε ένα κατακερματισμό του Προσωπικού που θα διαπνέεται από στείρο
α τ ο μ ι κ ι σ μ ό , μακριά από την συλλογική προσπάθεια και αναγνώριση ακόμα και της έν-
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νοιας της Τράπεζας… τότε ο στόχος αυτός σχεδόν… υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι σήμερα, απ’ ότι διαπι-
στώσαμε και από τις περιοδείες που κάναμε στο Δίκτυο των καταστημάτων μας. 

Ήρθε η ώρα με διάθεση αυτοκριτικής να ξαναδούμε πιο ψύχραιμα τα ζητήματα που κατά
καιρούς έχουμε θίξει, όπως:

• Ανάθεση θέσεων ευθύνης/ονομασίες στελεχών

• Οικονομικές προαγωγές

• Επετηρίδα Προσωπικού/Οργανόγραμμα

• Αναγνώριση της συμβολής της αρχαιότητας στην ιεραρχία και την υπηρεσιακή εξέλιξη

Είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε μαζί σας και να ρυθμίσουμε τα πιο πάνω ζητήματα θε-
σμικά, αλλά και να συνεργαστούμε για τον περιορισμό των ε υ έ λ ι κ τ ω ν  μ ο ρ φ ώ ν  α -
ν α σ φ α λ ο ύ ς  ε ρ γ α σ ί α ς :

• Μέσω προσωρινής απασχόλησης

• Μέσω μερικής απασχόλησης

• Μέσω «κατ’ επάγγελμα δανεισμού»

Η επαναφορά της Τράπεζας στον ενάρετο δρόμο της ανάπτυξης και η επανάκτηση της ε-
μπιστοσύνης των καταθετών και των συναλλασσομένων με αυτή είναι και δικό μας μέλημα,
αλλά και της πλειοψηφίας των εργαζομένων που εκπροσωπούμε.

Οι πολιτικές όμως που αντιγράφουν την στείρα κυβερνητική γραμμή των οριζόντιων περι-
κοπών και μειώσεων μισθών και συντάξεων δεν είναι ο καλύτερος δρόμος προς την ανάπτυξη.

Η πολιτική της μείωσης των λειτουργικών δαπανών της Τράπεζας (στην οποία συμφωνού-
με) δεν πρέπει να ταυτίζεται με την περιστολή του κόστους εργασίας, αν πραγματικά μας εν-
διαφέρει η «ασφάλεια των συναλλαγών» και η ικανοποίηση του πελάτη…

Σαφώς η χρηματοοικονομική καινοτομία (Financial Technology) δεν είναι δυνατόν να α-
φοριστεί, αν και προσθέτει προβλήματα στην απασχόληση. 

Επιβάλλεται όμως να ρ υ θ μ ι σ τ ε ί με την θέσπιση κ α ν ό ν ω ν και ορίων. 
Ας μην επιχαίρουμε όψιμα για τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά δίκτυα που παρακάμπτουν

τις Τράπεζες, γιατί οι εν δυνάμει επιπτώσεις θα βαρύνουν όλους μας…
Η «ψηφιακή επανάσταση» μέσω του Digital Banking και οι α ν α δ ι α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς

που μας επιβάλλονται σίγουρα θα κοστίσουν σε θέσεις εργασίας, όταν και εφόσον ωριμάσουν
αυτές οι συνθήκες και κυρίως όταν θα έχει διασφαλιστεί η σταθερότητα και η κερδοφορία
στην Τράπεζα μας…

Εμείς σήμερα γιατί σπεύδουμε να προεξοφλήσουμε αυτή την εξέλιξη ξεκινώντας από την
μείωση του Προσωπικού χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει όλες τις άλλες παραμέτρους που ίσως
την επιβάλουν;

Και τέλος όλοι αυτοί οι «ειδικοί» που χρησιμοποιούμε έχουν να μας πουν κάτι για την κα-
τοχύρωση του «τραπεζικού επαγγέλματος» σήμερα;

Δεν μπορεί οι πιστοποιήσεις επαγγελματικής επάρκειας να έχουν φτάσει μέχρι τους «α-
σανσεράδες» και να μην ανεβαίνουν κανένα πιο πάνω όροφο για τους «τραπεζοϋπαλλή-
λους»…

Θα αναμένουμε την απάντηση σας και τις δικές σας απόψεις επί των προτάσεων μας, για-
τί η καλύτερη στιγμή της θεωρίας (και η πιο δύσκολη) είναι… Η ΠΡΑΞΗ!
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Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που διέρχεται ο Κλάδος μας και την οφειλόμενη προετοιμασία
των Τραπεζών ενόψει των stress tests και του ενδεχόμενου να προκύψει κεφαλαιακή ζημιά, λόγω αύξη-
σης των προβλέψεων για τα «κόκκινα δάνεια» κ.λπ.

Γνωρίζουμε για την δέσμευση των Τραπεζών έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (DGComp) η οποία ενέκρινε τα σχέδια αναδιάρθρωσης (restructuring plans) που προέ-
βλεπαν μείωση του Προσωπικού, μείωση των καταστημάτων, πωλήσεις μη τραπεζικών θυγατρικών στην
Ελλάδα και των τραπεζικών θυγατρικών στο εξωτερικό. 

Παράλληλα όμως γνωρίζουμε ότι τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που «έτρεξαν» (έστω και άτυ-
πα) πέτυχαν τον «στόχο» τουλάχιστον για την Eurobank που έχει καλύψει το πλάνο του αναθεωρημένου
σχεδίου αναδιάρθρωσης (max καταστημάτων μέχρι το 2018 τα 510 και max υπαλλήλων 9.800), αλλά «α-
στόχησαν» στο κατά την γνώμη της ποιοτικό κομμάτι, αφού αποχώρησαν πολλοί επιθυμητοί υπάλληλοι…

Από την άλλη όμως τα κενά Προσωπικού που δημιουργήθηκαν καλύφθηκαν με « δ α ν ε ι κ ο ύ ς »
εργαζόμενους σε τρόπο τέτοιο που η Τράπεζα να διαθέτει σήμερα περίπου 500 εργαζόμενους με μη
τραπεζική σύμβαση εργασίας…

Αυτοί οι τελευταίοι (προσλήψεις ελαστικής μορφής) εμφανίζονται στα επίσημα βιβλία της Πολιτείας
ως… μείωση της ανεργίας. Η αλήθεια όμως είναι ότι προκύπτουν δια της απαξίωσης της εργασίας, αφού
οι υπάλληλοι χάνουν τις ειδικότητες τους (ακόμα και οι ταμίες) ή η τεχνολογία (Digital Banking) και άλλες
οικονομικές δυνάμεις (παράλληλο «τραπεζικό» σύστημα και εναλλακτικά δίκτυα) τους καθιστούν μη α-
παραίτητους και πεδίο μείωσης εργατικού κόστους…

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό, αφού ακόμα και με την φαινομενι-
κή μείωση της ανεργίας, μέσω των ελαστικών μορφών απασχόλησης, προκύπτει το φαινόμενο της υ π ο -
α π α σ χ ό λ η σ η ς που για τις χώρες της ευρωζώνης φτάνει το 18% δηλαδή διπλάσιο από την επίσημη
ανεργία (9.3%)!!!

Άρα από κοινωνικής και οικονομικής άποψης η ανάγκη προστασίας της υφιστάμενης απασχόλησης πα-
ραμένει και ως εθνικός στόχος, αφού οι προσωρινές θέσεις εργασίας και αν ακόμα υπάρξουν δεν λύνουν
το πρόβλημα, αλλά δημιουργούν άλλο με τις «χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας» που και ο ίδιος ο ε-
πικεφαλής της Ε.Κ.Τ., κ. Μάριο Ντράγκι έχει παραδεχτεί. 

Η θέση του Union
Επειδή πολλοί αφυπνίστηκαν με την σοβαρότητα του προβλήματος της διατήρησης της υφιστάμενης

απασχόλησης ενημερώσαμε τους συναδέλφους μας ότι για το συγκεκριμένο καυτό ζήτημα είχαν προηγη-
θεί οι ανακοινώσεις μας που μπορούν να δουν στο site του Σωματείου μας:

Προειδοποίηση Νοεμβρίου 2017:Προειδοποίηση Νοεμβρίου 2017:

Προς εργοδότες: Οι δυσκολίες στον Κλάδο δεν μπορούν να έχουν
μόνιμα θύματα τους εργαζόμενους

Προς Κυβέρνηση: Η μείωση της ανεργίας, κύριοι, δεν γίνεται δια της
απαξίωσης της εργασίας

ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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• Νο 39/31-03-2016

• Νο 70/05-10-2016

• Νο 74/03-11-2016

• Νο 86/28-12-2016

• Νο 109/28-04-2017

Πέρα δε από τις πυκνές συναντήσεις με την Τράπεζα για το ίδιο θέμα, της είχαν κοινοποιηθεί και τρία
(3) σχετικά υπομνήματα με ανάλυση του κινδύνου, αλλά και  με π ρ ο τ ά σ ε ι ς για όσο το δυνατόν πιο
ανώδυνες λύσεις σε ένα πρόβλημα που είναι υπαρκτό, αλλά απαιτεί ψυχραιμία και καθαρή σκέψη. (Τα έγ-
γραφα μας με Α.Π. 517/04-10-2016, 546/27-10-2016, 580/25-11-2016).

Δημοσιοποιήσαμε και το σχετικό μας υ π ό μ ν η μ α που είχαμε ήδη καταθέσει από τον Ιούλιο του
2017 (Α.Π. 856/28-07-2017), για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι την υπευθυνότητα των χειρισμών μας στον
κατάλληλο χρόνο για την αντιμετώπιση ενός τεραστίου προβλήματος που αγκαλιάζει όλο τον τραπεζικό
Κλάδο και φυσικά και την Eurobank.

Υπενθυμίσαμε ότι αγωνιζόμαστε για το σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, χωρίς διαχωριστικές
ετικέτες και κοντόφθαλμες συνδικαλιστικές σκοπιμότητες, αλλά και για την ίδια την Τράπεζα που θέ-
λουμε να παραμείνει ως αυτόνομη και συστημική οντότητα, του ιδιωτικού τραπεζικού τομέα, για να έ-
χουν αντίκρισμα και οι προτάσεις μας που στοχεύουν στην διατήρηση της απασχόλησης και των κεκτη-
μένων δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των εργαζομένων. 

Η παρέμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank κ. Φ. Καραβία σε εκδήλωση με αφορμή την
έκδοση του βιβλίου “Beyond Austerity: Reforming the Greek Economy (MIT Press, September 2017)” ότι το
«τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την πρόκληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
NPLs» εκφράζει και την δική μας συγκρατημένη αισιοδοξία για την ανάκαμψη των Τραπεζών και ιδιαίτε-
ρα της Eurobank της οποίας η χρηματιστηριακή αξία είναι ευθέως ανάλογη με την μείωση του προβλημα-
τικού χαρτοφυλακίου των δανείων της. 

Δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτή την πανστρατιά μείωσης των προβληματικών δανείων της Τράπεζας,
γιατί σύμφωνα με έγκυρες γνώμες επενδυτικών οίκων υπολογίζεται ότι αν ως Τράπεζα καταφέρουμε να
μειώσουμε κατά 70%-80% το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων τότε η χρηματιστηριακή αξία της Eu-
robank θα διπλασιαστεί και αυτό είναι προς το συμφέρον ό λ ω ν μας…
(Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς για κάθε 10 δις € μείωσης των προβληματικών δανείων στην Ελλά-
δα αναλογεί άνοδος στις μετοχές κατά 15% με 18%). 

Το γεγονός αυτό επιδρά ευνοϊκά και στην διατήρηση της απασχόλησης στην Τράπεζα, αλλά και στην
βελτίωση της π ο ι ό τ η τ ά ς της, γιατί επιτρέπει την υλοποίηση του π ά γ ι ο υ αιτήματος μας που εί-
ναι η μ ε τ ά τ α ξ η όλων των συναδέλφων που υπηρετούν στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Eu-
robank στην Τράπεζα, αφού ήδη εκτελούν κύρια τραπεζική εργασία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς α-
νάγκες της υπηρεσίας.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Union
Με τις ως άνω διαπιστώσεις και κυρίως με τα ευρήματα των περιοδειών του, το Δ.Σ. του Union στην συ-

νεδρίαση του στις 04/10/2017 κατέληξε στα εξής ομόφωνα συμπεράσματα:
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1. Επικαιροποίησε το με Α.Π. 856/28-07-2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του Union προς τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Τράπεζας για την «Ανάγκη προστασίας της απασχόλησης και την ρύθμιση των οικειο-
θελών αποχωρήσεων των εργαζομένων» (Βλ. ανακοίνωσή μας Νο 131/01-08-2017).

2. Επανέφερε τις προτάσεις του για την «ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», όπως αυτές δη-
μοσιεύτηκαν στην ανακοίνωση μας Νο 39/31-03-2016.

3. Προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχτεί «πιέσεις» ή «απειλές» (έμμεσες ή άμεσες) από κανέναν και για κα-
νένα εργαζόμενο που θέλει να παραμείνει στην Τράπεζα. Το βάρος της ευθύνης μιας τέτοιας απόφα-
σης ανήκει αποκλειστικά στους συναδέλφους που πρέπει να συνεκτιμήσουν οι ίδιοι όλα τα προσωπικά
τους δεδομένα. 

4. Θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα η «φάμπρικα» των ενοικιαζόμενων συναδέλφων (κατ’ ε-
πάγγελμα δανεισμός από εταιρείες «τρίτων») και να καλυφθούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές α-
νάγκες σε Προσωπικό της Τράπεζας (κυρίως στο δίκτυο ή στις κεντρικές μονάδες με ένταση εργασίας)
από δύο (2) πηγές με ανάλογα κίνητρα υποκίνησης:

Α. Από μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς του ήδη υπηρετούντος Προσωπικού στις κεντρικές μονάδες της Τράπεζας.

Β. Από μ ε τ ά τ α ξ η του ήδη υπηρετούντος Προσωπικού των Θ Υ Γ Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν
του Ομίλου της Eurobank που εκτελούν ήδη κύρια Τραπεζική Εργασία, αλλά επί σειρά ετών παρα-
μένουν εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις εργασίας έξω από την ομπρέλα των Συλλογικών Συμ-
βάσεων Εργασίας που υπογράφει το Σωματείο μας και η Ο.Τ.Ο.Ε.…

Για το πιο πάνω ζήτημα που προέκυψε αιφνιδίως, η αντίδραση του Σωματείου μας ήταν άμεση.
Ζητήσαμε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φ. Καραβία και του διαβιβάσαμε

σχετικό υπόμνημά μας.
Θα καθορίσουμε την τελική μας στάση αναλόγως με το αποτέλεσμα της συνάντησης το οποίο και θα

σας κοινοποιήσουμε. 

Θεσμική διασφάλιση Union
Οι μετακινήσεις που αναφέρει το Υπηρεσιακό Σημείωμα της 23/01/2018 προς τους συναδέλφους αφο-

ρούν μόνο, όσους εξ αυτών υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι που υπηρε-

ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΚΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑ C.F.C.

Καμία διαβούλευση δεν έγινε με την Τράπεζα και το Σωματείο μας, για
την εξαγγελθείσα (χθες) δημιουργία της μονάδας Customer File Com-
pletion (C.F.C.), δηλαδή της υποστηρικτικής μονάδας για Συμπλήρωση
Φακέλων Πελατών (Σ.Φ.Π.), με αποκλειστική (;) στελέχωσή της από
συναδέλφους που αρνήθηκαν την πρόταση της εθελούσιας εξόδου…
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τούν σε μονάδες της Περιφέρειας θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από τον μέχρι σήμερα τόπο εργα-
σίας τους.

Άλλωστε καλύπτονται από την διάταξη που σαν Union Eurobank έχουμε εξασφαλίσει στον Κανονισμό
Εργασίας της Τράπεζας (άρθρο 12, παρ. 2) σύμφωνα με την οποία, για να μετατεθούν σε άλλη πόλη πρέ-
πει να συναινέσουν προς τούτο οι ί δ ι ο ι …

(Βλ. υπόμνημα με Α.Π. 1023/24-01-2018 
προς Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φ. Καραβία)

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ UnionUnion

Την 23/01/2018, η Τράπεζα αιφνιδιαστικά απέστειλε σε αρκετούς υπαλλήλους ανά την
Ελλάδα, κοινοποίηση μετακίνησης στη Μονάδα Customer File Completion, με ισχύ από
15/02/2018. Από την ενημέρωση που είχαμε από μέλη μας που μετακινούνται στην παραπά-
νω Μονάδα, προκύπτει ότι σε όλους είχε γίνει πρόταση για αποχώρηση με πακέτο αυξημένης
αποζημίωσης και όλοι τους είχαν αρνηθεί.

Η Τράπεζα σαφώς και έχει το δικαίωμα μετάθεσης του Προσωπικού μέσα στο πλαίσιο που
ορίζει ο Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού, όμως η μετακίνηση αυτή, εφόσον αποδεικνύεται
ότι σχετίζεται με άρνηση αποδοχής του πακέτου αποχώρησης και αφορά τη συντριπτική πλει-
οψηφία των μετατιθέμενων, λειτουργεί ως καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από τη μεριά
της Τράπεζας και είναι ύποπτη για εκδικητική μεταχείριση εργαζομένων. Επιπρόσθετα, ο
χρόνος ανακοίνωσής της καθώς τρέχει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, την καθιστά ενδεχο-
μένων και εκβιαστική πράξη για το Προσωπικό.

Η βλαπτική μεταβολή από τη μετακίνηση, είτε ηθική λόγω θέσης, είτε οικονομική λόγω α-
πώλειας παροχώς, είναι ατομικό θέμα κάθε εργαζόμενους που θα διευρυνθεί και κριθεί εν-
δεχομένως δικαστικά.

Από την πλευρά μας και ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση εργαζο-
μένων της Τράπεζας, δηλώνουμε ότι το θέμα μας αφορά και η όλη μεθόδευσή του διατα-
ράσσει και το πνεύμα καλής συνεργασίας που έχουμε οικοδομήσει κατά το παρελθόν γιατί:

Δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση μαζί μας, όπως για λόγους δεοντολογίας έπρεπε
να γίνει πριν την απόφασή σας για τη δημιουργία και ειδικά για τη στελέχωση της μονάδας
C.F.C.

Κατόπιν τούτων και π ρ ι ν προβούμε από την πλευρά μας σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων/παρενεργειών από το εν θέματι ζήτημα,
παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεσα μία συνάντηση εργασίας μαζί μας για ειρηνική επίλυση
της διαφοράς.



Σωµατείο Union Eurobank

75

Αναφορικά με τα ως άνω ζητήματα το Σωματείο μας απέστειλε στη Διοίκηση της Τράπεζας με το Α.Π.
1027/25-01-2018 υπόμνημά του, το οποίο σας παραθέτουμε αυτούσιο.

Αθήνα, 25/01/2018
Α.Π.: 1027

Προς: κ. Φωκίωνα Καραβία
Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank

Κοιν.: κα Αθηνά Δεσύπρη
Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank

Θέμα: Παρατηρήσεις επί των αποφάσεων της Τράπεζας για:
α) Εκχώρηση εργασιών της σε τρίτους
β) Σύσταση και λειτουργία της μονάδας Customer File Completion (C.F.C.)

Σχετ.: Η με Α.Π. 1023/24-01-2018 επιστολή μας

• Επί του (α) θέματος ως άνω σας ενημερώνουμε ότι «για την απόσχιση κλάδου Α.Ε. και
την εισφορά του σε άλλη Α.Ε. απαιτούνται σχετικές αποφάσεις των Γ.Σ. και των δύο εμπλε-
κομένων εταιρειών» (εν προκειμένου της Eurobank και των BRINKS ή και G4S), σύμφωνα με
την απόφαση του Ν.Σ.Κ. 122/2007 (Τμ. Α’).

Τέτοιες αποφάσεις προφανώς δεν υπάρχουν στην περίπτωση της μεταβίβασης των εργα-
σιών των Τμημάτων Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής και Βορείου Ελλάδος της Τράπεζας.

Στο ίδιο ως άνω θέμα υπάρχει σε εκκρεμότητα η απάντηση στο ζήτημα που έχουμε θέσει
στην Τράπεζα κατά τη μεταξύ μας διαβούλευση της 23/11/2017 (βλ. επιστολή μας με Α.Π.
943/23-11-2017, παρ. 4ο, σελ. 4) που αφορά το σ κ ε π τ ι κ ό της μεταφοράς των Τμημάτων
Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής και Βορείου Ελλάδος, γιατί όπως λέει το Π.Δ. 240/2006-
ΦΕΚ 252/Α/16-11-2006, άρθρο 4 πρέπει να καλύπτει η ενημέρωση και η διαβούλευση:

― Την πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρη-
σης ή της εγκατάστασης.

― Την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επι-
χείρηση κ.λπ.

Επίσης, θα θέλαμε και τη δική σας άποψη (των νομικών της Τράπεζας) εάν και κατά πόσον
κάποιες από τις πιο πάνω αιτούμενες πληροφορίες τις θεωρείτε «εμπιστευτικές» (βλ. άρθρο
6 του Π.Δ. 240/2006), έτσι ώστε να μην τις κοινοποιήσουμε στα ενδιαφερόμενα μέλη μας κ.λπ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ:
Α) Εκχώρηση εργασιών της σε τρίτους

Β) Σύσταση και λειτουργία της μονάδασ C.F.C.
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• Επί του (β) θέματος ως άνω θεωρούμε απαραίτητο τη διενέργεια και εδώ σχετικής ενη-
μέρωσης/διαβούλευσης εκ μέρους της Τράπεζας παρ’ ότι δεν αφορά ζήτημα μεταβίβασης α-
ποσχισθένων υπηρεσιών/εργασιών της Τράπεζας, αλλά ζήτημα που κατ’ αρχήν φαίνεται ότι
θα επιφέρει υπηρεσιακές ή και οικονομικές βλαπτικές μεταβολές σε κάποιους συναδέλφους.

Επιπλέον εδώ θέλουμε να σεβαστεί η Τράπεζα την παρ. 3 στο άρθρο 8 του Π.Δ. 240/2006
(ΦΕΚ Α’ 252) που ρητώς καθορίζει ότι: «Δικαιοπραξίες που επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην υπόσταση και το περιεχόμενο ατομικών συμβάσεων εργασίας και οι οποίες απορρέ-
ουν από αποφάσεις του εργοδότη που ελήφθησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων του
άρθρου 4, είναι άκυρες…».

Θα είναι για όλους δυσάρεστο αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις/βλαπτικές μεταβολές να
διαγνωστούν από τα δικαστήρια, όπου κάποιοι θιγόμενοι συνάδελφοι θα προσφύγουν και η
Τράπεζα να υποστεί βαρύτατο πλήγμα κατά της φήμης και της πελατείας της.

Το Σωματείο μας απέστειλε προς την Τράπεζα (κ. Σταύρο Ιωάννου-Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Κοινοποίηση κα Αθηνά Δεσύπρη-Γεν. Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Διονύση Λιγνό-Διευθυντή
Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας, κα Σταυρούλα Κηρύκου, Διευθυντή Υγείας &
Ασφάλειας) το υπόμνημα με Α.Π. 1012/17-01-2018 για τα προβλήματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργα-
σίας στα πολυάνθρωπα κτίρια της Νέας Ιωνίας, το οποίο σας παραθέτουμε αυτούσιο.

Αθήνα, 17/01/2018
Α.Π.: 1012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Υ.Α.Ε.
(Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)

Προς: κ. Σταύρο Ιωάννου
Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank

Κοιν.: α) κα Αθηνά Δεσύπρη, Γενικό Διευδθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank
β) κ. Διονύση Λιγνό, Δ/ντή Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας
γ) κα Σταυρούλα Κηρύκου, Διευθυντή Υγείας και Ασφάλειας

Θέμα: Προβλήματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας στα κτίρια της Ν. Ιωνίας. Προτάσεις

Σχετ.: α) Οι επιστολές του Union με Α.Π. 516/03-10-2016 και 520/07-10-2016
β) Η ανακοίνωσή μας Νο 086/28-12-2016 (Βλ. σελ. 5 και 6)

Αγαπητέ κ. Ιωάννου,
Επανερχόμαστε στα προβλήματα Υ.Α.Ε. που αφορούν τα πολυάνθρωπα κτίρια της Ν. Ιω-

νίας, όπως τα σχετικά έγγραφα που σας τα είχαμε επισημάνει από το 2016.
Για πειστικότερη παρουσίαση τους έχουμε επιλέξει και φωτογραφική απεικόνιση ορισμέ-

νων εξ αυτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Θα παρακαλούσαμε να έχουμε την  π ρ ο σ ω π ι κ ή  σας επιμέλεια στην επίλυση των προ-
βλημάτων αυτών με παράλληλη ενημέρωση μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαπιστώσεις επίσκεψης στα Κτίρια της Νέας Ιωνίας

Την Τρίτη 31/10/2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα Κτίρια Γ-Δ-Ε  στο κτιριακό συ-
γκρότημα της Νέας Ιωνίας και το Κεντρικό Κυλικείο  από κλιμάκιο του Σωματείου μας αποτε-
λούμενο από τα μέλη του Δ.Σ. Γαβριήλ Μιχαλάτο (Αναπλ. Γεν. Γραμματέα) και Νίκο Ροδόπου-
λο (Γραμματέας Υ.Α.Ε. & Τραπεζικής Ασφάλειας)  καθώς και την Μηχανικό Ασφαλείας της Τρά-
πεζας κα. Λαζαρίδου Σίσσυ. 

Ελέγχθηκαν οι χώροι εργασίας ως προς την καταλληλότητά τους σε σχέση με τον επαρκή
φωτισμό και εξαερισμό, την χωροταξική τους  διαμόρφωση (ύπαρξη επαρκών διαδρόμων και
διαχωριστικών), τα μέτρα προστασίας (πυροσβεστικές φωλιές, Πυροσβεστήρες , έξοδοι δια-
φυγής) , την ασφάλεια των χώρων κτλ. Πέρα από τις προσωπικές μας διαπιστώσεις υπήρξαν
και υποδείξεις από συναδέλφους για θέματα που τους απασχολούν και έχουν να κάνουν με
κακοτεχνίες, ελλείψεις κα.

Ι. Οι παρατηρήσεις – διαπιστώσεις και προτάσεις μας 
επί των θεμάτων ασφάλειας

Κεντρικό Κυλικείο

Η μηχανικός ασφαλείας μας υπέδειξε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές (τοστιέρες, φούρνοι μι-
κροκυμάτων κ.τ.λ) τα οποία προορίζονται για χρήση από το Προσωπικό πρέπει να φέρουν εμ-
φανείς σημάνσεις σχετικά με τη χρήση και τους πιθανούς κινδύνους. 
Κτίριο Δ - Ισόγειο 

Στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Υπ/νση Νομικών Υπηρεσιών διαπιστώθηκε ότι
, σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψή μας, τοποθετήθηκε ειδικό υλικό στην οροφή που α-
ντιμετώπισε δραστικά τον έντονο θόρυβο που υπήρχε στο χώρο λόγω της μεγάλης συγκέ-
ντρωσης πληθυσμού. Ωστόσο αυτή η συγκέντρωση δημιουργεί χωροταξικό πρόβλημα και έλ-
λειψη σαφών διαδρόμων ( παρεμπόδιση τους από γραφειακό εξοπλισμό) κάτι το οποίο έχει
σαν αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση της διέλευσης των εργαζομένων.
1ος Όροφος

Στο κοινόχρηστο διάδρομο του πρώτου ορόφου παρατηρείται φθορά του υλικού επί-
στρωσης. Υπάρχουν ανωμαλίες σε μεγάλη έκταση κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ατύχη-
μα. 

2ος Όροφος
Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται και στον διάδρομο του 2ου ορόφου.

Κτίριο Ε
Το κτίριο Ε είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το μόνο πρόβλημα που μας αναφέρθηκε είναι

παράθυρο του πρώτου ορόφου το οποίο δεν κλείνει καλά.
Κτίριο Γ - Ισόγειο

Εδώ, όπως και στην προηγούμενη επίσκεψή μας, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με
την κεντρική έξοδο κινδύνου. Μεγάλο τμήμα της έχει καταληφθεί από εξοπλισμό των εταιρει-
ών courier.
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Έντονο χωροταξικό πρόβλημα παρατηρείται στο τμήμα Εσωτερικής Αλληλογραφίας κα-
θώς δεν υπάρχουν επαρκείς διάδρομοι με αποτέλεσμα τα μηχανήματα να εμποδίζουν την διέ-
λευση των συναδέλφων. Η θέση κάποιων εργαζομένων καταλαμβάνει μικρότερη επιφάνεια α-
πό την οριζόμενη στις προδιαγραφές των 12 τ.μ. ή ελεύθερης επιφάνειας 1,5 τ.μ. με ελάχιστο
πλάτος 0,70 μ.

Διαπιστώθηκε αρκετά χαμηλός φωτισμός με πολλούς καμένους λαμπτήρες οροφής,  ενώ
αναφέρθηκε από συναδέλφους ότι υπάρχει μη επαρκής εξαερισμός. 

Τέλος, όπως και στην προηγούμενη επίσκεψη μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη προβλημάτων
στις γυψοσανίδες της οροφής (σημάδια από εισροή υδάτων) ενώ σε ένα σημείο δεν υπάρχει
γυψοσανίδα.

Κτίριο Δ

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα υπόγεια παρκινγκ του κτιρίου διαπιστώθηκε η έλ-
λειψη σήμανσης του χώρου που έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος που δεν γνωρί-
ζει καλά το χώρο να προσανατολιστεί. Επίσης υπάρχει ελλιπής ύπαρξη τηλεφωνικών συσκευ-
ών δεδομένου ότι τα κινητά δεν έχουν σήμα.

Στο 2ο υπόγειο διαπιστώθηκε έντονο πρόβλημα από εισροή υδάτων η οποία σε πολλά ση-
μεία έχει προκαλέσει πτώση σοβάδων.

Μεταξύ των κτιρίων Γ-Δ, εξωτερικά, έχει τοποθετηθεί μεγάλου ύψους σκαλωσιά , η οποία
δεν φέρει προστατευτικά πανιά και  για την οποία δεν είναι ενήμερη η Μηχανικός Ασφαλείας
για τον λόγο ύπαρξής της, ούτε για τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν. 

Προτάσεις

1. Να λυθεί άμεσα το θέμα της εξόδου κινδύνου που υπάρχει στο Γ κτίριο στο Ισόγειο με την α-
πομάκρυνση των υλικών των Couriers

2. Na υπάρξει αντικατάσταση του φθαρμένου υλικού επίστρωσης των διαδρόμων του 1ου και
2ου ορόφου του Δ Κτηρίου.

3. Στο κτήριο Γ, στην υπηρεσία αλληλογραφίας, να υπάρξει επανασχεδιασμός του χώρου προ-
κειμένου να τηρούνται οι προδιαγραφές των 12 τμ ή ελεύθερης επιφάνειας 1,5 τ.μ. με ελάχι-
στο πλάτος 0,70 μ. ανά εργαζόμενο

4. Στο τμήμα αλληλογραφίας πρέπει να αντικατασταθούν οι καμένοι λαμπτήρες και να γίνει επι-
σκευή στις γυψοσανίδες της οροφής που είναι φθαρμένες.

5. Στα υπόγεια παρκινγκ να τοποθετηθεί επαρκής σήμανση για τις εξόδους  καθώς και εσωτερι-
κά τηλέφωνα επικοινωνίας. 

6. Να γίνει σύσταση προκειμένου να μην παρκάρουν μηχανές μεταξύ των Κτιρίων Γ-Δ.

7. Τοποθέτηση των κατάλληλων σημάνσεων στις κοινόχρηστες οικιακές συσκευές στο Κυλικείο.

Ι. Οι παρατηρήσεις – διαπιστώσεις και προτάσεις μας 
επί των θεμάτων υγιεινής και υγείας

Κρίνεται πολύ θετική η καθημερινή κάλυψη των εργαζομένων στα κτίρια της Νέας Ιωνίας
με γιατρούς (Γενικός, Παθολόγος, Καρδιολόγος) κατά περίπτωση και ημέρα, όπως ανακοινώ-
θηκαν στις 08/01/2018 από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. 
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Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να διασφαλιστεί για τις ώρες που  δ ε ν  υπάρχει ιατρός σύμφω-
να με την ως άνω ανακοίνωση της Τράπεζας:

―Δυνατότητα άμεσης επέμβασης ιατρού (εντός 15 λεπτών) σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
―Δυνατότητα μεταφορά σε νοσοκομείο με ιδιωτικό ασθενοφόρο, σε περίπτωση ανάγκης. 

Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο (2) αυτόματοι, εξωτερικοί απινιδοτές στα κτίρια
με ανάλογη εκπαίδευση χειριστών που έχει αποδειχτεί ότι σώζουν ζωές με την έγκαιρη κινη-
τοποίηση τους. 

Με την ευκαιρία επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλα τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας
για την καλή συνεργασία που έχουμε στα ως άνω ευαίσθητα και σοβαρά ζητήματα, αφού κοι-
νός στόχος είναι η λύση των προβλημάτων, αλλά και η  πρόληψη δυσάρεστων για την υγιεινή
και ασφάλεια ζητημάτων του Προσωπικού.

Σε σχέση με το παραπάνω θέμα παρείχαμε την εξής πληροφόρηση:

1. Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, στις 12/09/2000, υπογρά-
φηκε η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού) που «ρυθμί-
ζει τις σχέσεις μεταξύ της Τράπεζας και του Προσωπικού της…». 
Αυτός ο Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού (Κ.Ε.Π.) κωδικοποιήθηκε αφού συμπληρώθηκε με την Επι-
χειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) και τους ίδιους αντισυμβαλλόμενους (Τράπεζα και
Union Eurobank) στις 13/06/2013.
Επικαιροποιήθηκε δε με την Ε.Σ.Σ.Ε. της 06/04/2015 και ισχύει μέχρι σήμερα, για να ρυθμίζει το σύνο-
λο των εργασιακών σχέσεων του Προσωπικού της Τράπεζας Eurobank.

2. Επίσης, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι όροι των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας είναι
ανώτεροι ιεραρχικά έναντι των οποιωνδήποτε όρων και ρυθμίσεων που διαλαμβάνονται σε εγκυ-
κλίους, Υ.Σ., κανονισμούς ή άλλα παρόμοια έντυπα της Τράπεζας που θεσπίζονται από τον εργο-
δότη, εκτός αν με τους όρους και τις ρυθμίσεις αυτές παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στο Προ-
σωπικό.

3. Η Τράπεζα επανήλθε με τον εν θέματι Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας (Κ.Ε.Δ.) και προσπάθησε
να επιβάλλει την εφαρμογή του, χωρίς προηγούμενα να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του με τις διατά-
ξεις του Κανονισμού Εργασίας του Προσωπικού (Κ.Ε.Π.), με αποτέλεσμα την δημιουργία σύγχυσης στο
Προσωπικό. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 56 σελίδες του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας 2017 που για πολ-
λοστή φορά επανακυκλοφόρησε στο Προσωπικό της Τράπεζας δεν αναφέρεται το στοιχειώδες: Ότι δη-
λαδή λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά σε σχέση όχι μόνο με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά
και με τις σχετικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που νόμιμα ρυθμίζουν τις
εργασιακές σχέσεις στην Τράπεζα (Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού).
Οι «πολιτικές» της Τράπεζας σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπερκείμενο δίκαιο σε σχέση με τη
νομοθεσία και τις Ε.Σ.Σ.Ε.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.) 2017
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Συμπεράσματα
1. Οι ρυθμίσεις και οι όροι του Κ.Ε.Π. υπερισχύουν των ρυθμίσεων και όρων του Κ.Ε.Δ. 2017 σε όλες ανε-

ξαίρετα τις περιπτώσεις που έχουμε δυσμενέστερη για το Προσωπικό ρύθμιση από τον Κ.Ε.Δ. 2017.

2. Η ισχύς των διατάξεων του Κ.Ε.Π. ούτε κάμπτεται ούτε τίθεται σε αμφισβήτηση από την τυχόν παρα-
λαβή από τον εργαζόμενο της επισυναπτόμενης στο πιο πάνω Κ.Ε.Δ. 2017 δήλωσης.

3. Όλες ανεξαίρετα οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ. 2017 που περιέχουν διαφορετικές ρυθμίσεις από αυτές που έ-
χει ο Κ.Ε.Π. δεν έχουν καμία ισχύ, πρακτική και ουσιαστική σημασία και επίπτωση στις εργασιακές σχέ-
σεις των υπαλλήλων. 

4. Επειδή ούτε με την αποδοχή και συναίνεση του υπαλλήλου είναι δυνατή η θέσπιση όρων εργασίας δυ-
σμενέστερων από αυτούς που έχουν θεσπιστεί με Ε.Σ.Σ.Ε. ακόμα και η τυχόν ανεπιφύλακτη υπογραφή
της δήλωσης δεν θα είχε καμία δυσμενή επίπτωση στον υπάλληλο. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

▶▶ Η υπογραφή της γνωστής υπεύθυνης δήλωσης που απευθυνόταν προς: Τράπεζα Eurobank Ergasias
Α.Ε., Υποδιεύθυνση HR4U, Σανταρόζα 7, 10564, Αθήνα

είχε την έννοια μόνο του ότι παρελήφθη ο Κ.Ε.Δ. 2017 και τον έλαβε γνώση ο υπάλληλος της Τράπεζας.
Με την υπογραφή του όμως ΔΕΝ σημαίνει ότι απεμπολεί αυτός όσα δικαιώματα και συμφέροντα έχει α-
ποκτήσει από τον Κ.Ε.Π. της Τράπεζας και την υφιστάμενη νομοθεσία.  

Με την υπ’ αριθ. 2/10-01-2018 ανακοίνωση της Γ.Δ.Α.Δ. (κ.κ. Αθηνά Δεσύπρη, Γεν. Διευθυντής και Γκόλ-
φω Αγαπητού, Βοηθός Γεν. Διευθυντής της Γ.Δ.Α.Δ.) δρομολογήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του Προ-
σωπικού για το έτος 2017 (από 10 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2018).

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά με σκοπό να ενισχύσει την σα-
φήνεια, την συνέπεια, την συμμετοχή και την συνεργασία αξιολογητή-αξιολογούμενου, καθώς και αλ-
λαγές στην βαρύτητα των επιμέρους ενοτήτων που συμμετέχουν στην τελική βαθμολογία. 

Στην κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλει αποφασιστικά και το Σωματείο μας με εκτενείς προτάσεις του
(Υπόμνημα μας με Α.Π. 957/18-03-2015), ορισμένες εκ των οποίων ενσωματώθηκαν από την Γενική Διεύ-
θυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας (Βλ. «Ενημέρωση αξιολογητών-Δεκέμβριος 2015»). 
Παραμένουν όμως αξιόπιστα και σοβαρά ΑΙΤΗΜΑΤΑ μας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου α-
ξιολόγησης του Προσωπικού της Τράπεζας με κυριότερο: 

«Την σύνδεση αξιολόγησης με επιπλέον αμοιβή» και την «απολογιστική αξιολόγηση των αξιολογη-
τών για το έργο που τους είχε ανατεθεί». 

Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι: 

1. Το σύστημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ  Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 1 7
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (10/02/2018 - 28/2/2018)

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Τ Ο Υ  U n i o n
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2. Αναγνωρίζεται ως υποχρέωση των προϊσταμένων οι προς τους υφιστάμενους τους υποδείξεις ό-
χι μόνο για το πώς κρίνουν τις επιδόσεις τους, αλλά και για το πώς αυτές θα βελτιωθούν. Αυτό το
θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό. 

3. Υπάρχει διαφάνεια στην πρόσβαση του συστήματος από το σύνολο του Προσωπικού ανάλογα με
το ρόλο εκάστου. 

4. Το καινούργιο σύστημα αξιολόγησης  «αξιοποιώ» που από πέρσι τέθηκε σε εφαρμογή, προσπα-
θεί να εστιάσει στις προτεραιότητες και τις συμπεριφορές ισομερώς και όχι ανάλογα με το αντι-
κείμενο εργασίας όπως γινόταν μέχρι τώρα.

5. Επίσης περιέχει αναφορές τόσο στα δυνατά σημεία του αξιολογούμενου όσο και στις περιοχές
βελτίωσής του.

6. Ως αποτέλεσμα έχουν δημιουργηθεί  14 συνδυασμοί με διαφορετικά λεκτικά σε αντικατάσταση
της προηγούμενης 5βάθμιας αριθμητικής κλίμακας.

7. Υπάρχει η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης την οποία και προτείνουμε στα μέλη μας να αξιοποιή-
σουν.

8. Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να συζητούν το περιεχόμενο της αξιολόγησης με τον ενδιαφερόμενο
και δεν θα πρέπει να παραλείπουν τα check points ιδίως όταν η απόδοση κάποιου υπαλλήλου
δεν είναι η αναμενόμενη.

9. Όποιος συνάδελφος έχει απορίες ή πιστεύει ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα παραπάνω θα πρέπει
να επικοινωνεί με το Σωματείο.

10. Επαναλαμβάνουμε ότι κανένα σύστημα αξιολόγησης δεν είναι καλό εάν δεν υποστηρίζεται από
τους χρήστες του.

11. Η Τράπεζα θα πρέπει να παρεμβαίνει δυναμικά όταν και όπου δεν εφαρμόζονται τα προβλεπό-
μενα.

(Στο Intranet της Τράπεζας υπάρχει όλο το ως άνω υλικό).

Ενέργειες Αξιολογούμενου - Δικαιώματα
1. Έχει πρόσβαση στο κεφάλαιο που τον αφορά και αναφέρεται στην «στοχοθέτηση», αλλά και δικαί-

ωμα συζήτησης, διαφωνίας ή και καθοδήγησης από τον άμεσο, φυσικό του προϊστάμενο.

2. Οφείλει και ο ίδιος να συγκεντρώνει στοιχεία, αποδεικτικά της προσφοράς του για τεκμηρίωση της
όποιας διαφωνίας του.

3. Δικαιούται να ζητά στοιχεία από τον αξιολογητή του βάσει των οποίων κρίνεται.

4. Δικαιούται να καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή τη διαφωνία του με τον αξιολογητή, αλλά και
την προς τούτο επιχειρηματολογία του με όποια αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει. 

5. Πρέπει να καταχωρεί στο δελτίο και τα δικά του σχόλια για την αξιολόγηση του, πριν υπογράψει ότι
«έλαβε γνώση». Το δελτίο του πρέπει να το λαμβάνει ε κ τ υ π ω μ έ ν ο στην οριστική του μορφή με
τις υπογραφές του Α’ και Β’ αξιολογητή.

6. Αν μετά από την αξιολόγηση με τον Α’ αξιολογητή δεν μπορεί να «γεφυρωθεί» η διαφωνία του ως
προς την αξιολόγηση του, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση (μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες
από τότε που παρέλαβε το δελτίο του) από το ιεραρχικά ανώτερο επίπεδο του Β’ αξιολογητή του. Η δια-
δικασία αυτή γίνεται ηλεκτρονικά.

7. Αν μέσα σε 5 ημέρες από την προσφυγή επαναξιολόγησης δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση αυ-
τού προς τον οποίο προσέφυγε ή δεν πάρει απάντηση, τότε έχει δικαίωμα μέσα στις επόμενες 5 ημέρες
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να προσφύγει στο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ μέσω της Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού για
την οριστική κρίση της προσφυγής του.

8. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνεργαστεί με το Σωματείο μας (τηλ.: 210 3624278, 210 3623542,
210 3614465, υπεύθυνος ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Γιάννης ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ) για τη σύνταξη του έ ν τ υ π ο υ
της προσφυγής του και τα παραπέρα βήματα παρουσίασης της στο 5μελές ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
Τράπεζας στο οποίο θα μετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι του Union. Τακτικά μέλη του Union έχουν οριστεί
τα μέλη του Δ.Σ. Γιάννης ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ και Κώστας ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΞ (Β. Ελλάδα-Θεσσαλονίκη). Αναπληρωματι-
κά μέλη, τα μέλη του Δ.Σ. Νίκος ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ και Σάββας ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ.

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν επηρέασε καθόλου τις βελτιώσεις του συστήματος που μέσω επιχειρη-
σιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας Union - Τράπεζας πετύχαμε. Αυτές ισχύουν και τις επαναφέ-
ρουμε στη μνήμη σας:

1. Τα δελτία συντάσσονται πλέον κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του επόμενου έτους που αφορά η
αξιολόγηση και όχι το Νοέμβριο του ίδιου έτους.

2. Αυξήθηκε το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων αναβαθμολόγησης.

3. Όσοι υπάλληλοι δεν ανήκουν σε κανένα Σωματείο Εργαζομένων της Τράπεζας εκπροσωπούνται στο
5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας από τους δύο (2) εκπροσώπους του αντιπροσωπευτικότε-
ρου Σωματείου του χώρου δηλαδή το Union Eurobank.

4. Σε περίπτωση προσφυγής για αναβαθμολόγηση του δελτίου ο υπάλληλος καταφεύγει στο ιεραρχικά α-
νώτερο των προϊσταμένων του επίπεδο, καταργούμενων (σε περίπτωση άρνησης ή μη απάντησης) των
επομένων επιπέδων ιεραρχίας. Αν και πάλι δεν ικανοποιηθεί, της αίτησης του επιλαμβάνεται το Υπη-
ρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας.

5. Ο προσφεύγων συνάδελφος ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί αυτοπροσώπως να υπο-
στηρίξει την προσφυγή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Κανένας εργαζόμενος της Τράπεζας δεν πρέπει να μείνει αδιάφορος για την εφαρμογή του συστήμα-

τος αξιολόγησης που τον αφορά.

2. Οι Α’ και Β’ αξιολογητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και επιεικείς αφού η κρίση του τρα-
πεζικού συστήματος έχει επηρεάσει τις προτεραιότητες της Τράπεζας και αντιστοίχως τις δυνατότητες
των εργαζομένων. Να σημειωθεί όμως ότι υπάρχουν και μονάδες της Τράπεζας που τα αποτελέσματα
της «κρίσης» και η οικονομική δυσπραγία σημαντικής μερίδας πελατών έχουν συμβάλλει στον πολλα-
πλασιασμό της εργασίας τους.

3. Κάθε εργαζόμενος που ήθελε κριθεί ως «ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΙ» πρέπει να επικοινωνήσει οπωσδήποτε με
το Union, για την υποβολή αιτήματος αναβαθμολόγησης. 

4. Η τελική και συνολική κρίση της αξιολόγησης του Προσωπικού της Τράπεζας δε θα πρέπει να «νο-
θευτεί» με συστήματα τύπου “πυραμίδας” (προκατασκευασμένες κατηγορίες αξιολογήσεων), γιατί
έτσι δεν αδικείται μόνο ο εργαζόμενος, αλλά και η Τράπεζα δεν αντλεί τη σωστή εικόνα του Προσω-
πικού της.

5. Κάθε στέλεχος που ανήκει στο 2ο επίπεδο αξιολόγησης έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με κάθε συ-
νάδελφο που θα κάνει αίτηση επαναξιολόγησης και να μην «σνομπάρει» την διαδικασία με την εύκο-
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λη λύση της παραπομπής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ουδείς είναι υπεράνω των θεσμοθετημένων δια-
δικασιών, όσο ψηλά κι αν θεωρεί ότι βρίσκεται. 

6. ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ (Να μην το ξεχνάνε…).

Για το νέο σύστημα αξιολόγησης της Τράπεζα «αξιοποιώ» αποστείλαμε το με Α.Π. 1031/26-01/2018 υ-
πόμνημά προς την Διοίκηση της Τράπεζας με τις σχετικές παρατηρήσεις μας, το οποίο και σας παραθέ-
τουμε.

Αθήνα, 26/01/2018
Α.Π.: 1031

Προς: κα Αθηνά Δεσύπρη
Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank

Κοιν.: κ. Φωκίωνα Καραβία
Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank

Θέμα: Παρατηρήσεις στο νέο σύστημα αξιολόγησης της Τράπεζας

Έχουν παρατηρηθεί κάποιες δυσαρμονίες κατά την εφαρμογή του συστήματος «αξιο-
ποιώ», στον τομέα των συμπεριφορών που εντοπίζονται στην χαώδη διαφορά ανάμεσα στις ε-
πιμέρους ενδείξεις και στην γενική αποτύπωση των συμπεριφορών.

Από τα στοιχεία που αντλήσαμε από τις διαδικασίες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Υ.Σ.)
για το έτος 2016 που ήταν και το πρώτο εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης, ενδει-
κτικά σας αναφέρουμε:

Α.Περίπτωση…

Αξιολόγηση συμπεριφορών: Και οι 5 στο «τις περισσότερες φορές» (κλίμακα 3), επιμέρους
ανάλυση: 0 «σπάνια», 6 «μερικές φορές», 18 «τις περισσότερες φορές», 1 «κάθε φορά». Συ-
νολική αξιολόγηση συμπεριφορών: «Κατανοώ τις συμπεριφορές που υποστηρίζουν τις αξίες
της Eurobank, χρειάζεται να τις εξελίξω» (κλίμακα 2 !!!).

Β. Περίπτωση…

Αξιολόγηση συμπεριφορών: 1 στο «μερικές φορές» και 4 στο «τις περισσότερες φορές»
(κλίμακα 3), επιμέρους ανάλυση: 0 «σπάνια», 8 «μερικές φορές», 15 «τις περισσότερες φο-
ρές», 2 «κάθε φορά». Συνολική αξιολόγηση συμπεριφορών: «Κατανοώ τις συμπεριφορές που
υποστηρίζουν τις αξίες της Eurobank, χρειάζεται να τις εξελίξω» (κλίμακα 2 !!!).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΩ»
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Ζητήσαμε εξηγήσεις κατά την συνεδρίαση του Υ.Σ. και λάβαμε μόνο την υπόθεση ότι ο
τρόπος υπολογισμού του συνολικού αποτελέσματος πρέπει να είναι αλγοριθμικός.

Επειδή πουθενά στα εγχειρίδια του «αξιοποιώ» δεν αναφέρεται διαφορετική βαρύτητα
στις επιμέρους αξιολογήσεις συμπεριφορών, ούτε εμφανώς συνδέεται με το επίπεδο ιεραρ-
χίας (όπως στο προηγούμενο σύστημα), επειδή τόσο οι αξιολογητές όσο και οι αξιολογούμενοι
δικαιούνται και πρέπει να γνωρίζουν εάν οι συμπεριφορές συμβάλλουν ισότιμα ή όχι στο α-
ποτέλεσμα (άρα και που θα πρέπει να εστιαστεί η απόδοσή τους) και επειδή ένα σύστημα α-
ξιολόγησης οφείλει να είναι διαφανές τόσο για λόγους δικαιοσύνης όσο και για να υποστηρι-
χτεί σωστά και να είναι επιτυχημένο, ζητάμε με την παρούσα επιστολή μας απαντήσεις και δι-
ευκρινίσεις στα παραπάνω τεθέντα ερωτήματα, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε λε-
πτομερειακά.

Επιπρόσθετα, θέτουμε και το ερώτημα εάν κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον τομέα των
προτεραιοτήτων, καθώς και εδώ έχει καταργηθεί η διάκριση σε κρίσιμες και σημαντικές.  

Εκ προοιμίου όμως, καταθέτουμε την άποψή μας ότι η εξαγωγή του συνολικού αποτελέ-
σματος θα πρέπει να είναι αναλογική και όχι αλγοριθμική, καθώς μια τέτοια αδιαφανής μέ-
θοδος υπονομεύει το ίδιο το σύστημα αξιολόγησης και ακυρώνει στην πράξη κάθε διαδικασία
τίμιας και ειλικρινούς αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο - ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το εν θέματι πρόγραμμα κυκλοφόρησε με την υπ’ αριθμ. 4/19-01-2018 ανακοίνωση της Γενικής Διεύ-
θυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Eurobank.

Αποτελεί επιστέγασμα της κ ρ ί σ η ς που επιμένει να μαστίζει τον Κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων και
της έλλειψης ουσιαστικής προστασίας της απασχόλησης του Προσωπικού των Τραπεζών που κι αυτές νιώ-
θουν την περίοδο των «ισχνών αγελάδων» και της αβεβαιότητας. 

Είμαστε, ίσως το μοναδικό πρωτοβάθμιο τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο που κατ’ επανάληψη έχουμε ε-
στιάσει στους κ ι ν δ ύ ν ο υ ς του επαγγέλματος μας, αλλά και προτείνει σειρά μέτρων/λύσεων για προ-
στασία της απασχόλησης στις Τράπεζες στο μέτρο του εφικτού. 

(Βλ. ανακοινώσεις μας Νο 109/28-04-2017, 131/01-08-2017, 134/05-10-2017, 137/02-11-2017 που α-
φορούν μόνο τον προηγούμενο χρόνο).

Η κατάσταση στον Κλάδο
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει συρρικνωθεί δραματικά. Οι 4 συστημικές Τράπεζες και η Τράπε-

ζα Αττικής σε όρους ενεργητικού ξεπερνούν αθροιστικά το 95%, έναντι ποσοστού 67,7% του 2007.

▶▶ Οι καταθέσεις από 227,6 δις € το 2008 έχουν υποχωρήσει στα 121,4 δις €.

▶▶ Έχουν χαθεί πάνω από 19.000 θέσεις εργασίας στις Τράπεζες από την αρχή της κρίσης.

▶▶ Τα τραπεζικά καταστήματα έχουν μειωθεί κατά 42,5% (- 1.736).

▶▶ Τα ΑΤΜ έχουν μειωθεί κατά 26% (- 2.350).

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές όμως έχουν αυξηθεί και σε αυτό συντέλεσε και η βίαιη προσαρμογή στο
καθεστώς των Capital Controls που επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 2015 και παραμένει.

Έτσι:

▶▶ Αυξήθηκαν τα τερματικά αποδοχής συναλλαγών καρτών (POS) κατά 100.930 (+79%).

▶▶ Αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες κατά 84 εκ. (+58%) και μεταφοράς πίστωσης
(+24%).

▶▶ Αυξήθηκε η αξία άμεσων χρεώσεων για διενέργεια πάγιων πληρωμών κατά 3,2 δις € (+47%).

▶▶ Αυξήθηκε η αξία συναλλαγών μέσω internet και mobile banking κατά 29% (11,2 δις € ετησίως) και
82% (+359 εκ. €) αντίστοιχα. 

Όλη αυτή η εξέλιξη, οι κατ’ εξακολούθηση ζημίες των Τραπεζών στην Ελλάδα και οι βεβιασμένες κινή-
σεις των Διοικήσεων τους για μείωση του λειτουργικού (εργατικού) κόστους λειτουργούν ως μοχλός
π ί ε σ η ς για την εγκατάλειψη των θέσεων εργασίας στις Τράπεζες επί του παρόντος με σ υ ν α ι ν ε τ ι -
κ ό τρόπο…

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2018
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Η εθελούσια έξοδος της Eurobank
To πρόγραμμα που ανακοινώθηκε δεν διαφέρει από το ά τ υ π ο που έτρεχε όλο το προηγούμενο διά-

στημα με την διαφορά ότι τώρα περιορίζεται η συμμετοχή των εργαζομένων σε συγκεκριμένες μονάδες
των Κεντρικών Υπηρεσιών, αλλά και του Δικτύου. 

Εφόσον είναι π ρ ό γ ρ α μ μ α με δημόσια εξαγγελία των ό ρ ω ν και των προϋποθέσεων που το διέ-
πει είναι αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή ή συμφωνείς και πατάς το «κουμπί» ή διαφωνείς και παραμένεις. Σί-
γουρα ο χρονικός προσδιορισμός της παροχής βάσει της ηλικίας κάποιους ευνοεί, ενώ κάποιους άλλους
όχι (έστω και για λίγο), όμως αυτό συμβαίνει σε κάθε σχετική περίπτωση που μπαίνουν χρονικά όρια…

Η θέση του Σωματείου μας έχει εξαντλητικά αναφερθεί στις ανακοινώσεις του Νο 79/12-09-2013, Νο
84/24-10-2013, Νο 89/07-11-2013 και πιο πρόσφατα η Νο 39/31-03-2016 ανακοίνωση μας. 

Είναι βέβαιο ότι η Τράπεζα έχει ξεπεράσει τον «στόχο» της μείωσης του Προσωπικού της που της είχαν
επιβάλει τα πλάνα αναδιάρθρωσης (μείωση κατά 1.000 άτομα του Προσωπικού του Ομίλου Eurobank μέ-
χρι το τέλος του 2017) και τώρα επιμένει στην ίδια ανάγκη μείωσης των εργαζομένων της καθαρά για μεί-
ωση του κόστους λειτουργίας της…

Η δική μας η άποψη και μετά από τις επιτόπου επαφές που είχαμε μέσω των περιοδειών του Δ.Σ. στις
μονάδες του Δικτύου της Τράπεζας είναι ότι εκεί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Πίεση υπάρχει
και έλλειψη Προσωπικού στα περισσότερα καταστήματα της Τράπεζας.

Απόδειξη του ισχυρισμού μας είναι ότι μετά τα αποτελέσματα του προηγούμενου Προγράμματος Εθε-
λούσιας Εξόδου του Προσωπικού (Μάρτιος 2016) και των άτυπων οικειοθελών αποχωρήσεων που ακο-
λούθησαν η Τράπεζα… ξέμεινε από ταμίες και αναγκάστηκε να πάρει δ α ν ε ι κ ο ύ ς από τρίτους/ιδιώ-
τες εργοδότες (ADECO κλπ), για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 

Και τότε και τώρα λέγαμε ότι η π ρ ο σ α ύ ξ η σ η 30% επί του ποσού της παροχής βάσει της ηλικίας
πρέπει να αφορά τους εργαζόμενους στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Τράπεζας και όχι στο Δίκτυο της Πε-
ριφέρειας που και πάλι είναι η απόφαση της Τράπεζας…

Είναι λ ά θ ο ς απόφαση που ανακυκλώνει ένα πρόβλημα υπαρκτό, αφού αρκετές διοικητικές/κεντρι-
κές μονάδες, λόγω της στασιμότητας του τραπεζικού συστήματος έχουν χάσει το κύριο αντικείμενο τους…

Σε κάθε περίπτωση όμως οι εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές μπορούν να μεταταγούν σε άλλες θέσεις
εργασίας όπου υπάρχουν ανάγκες, όπως τουλάχιστον έμμεσα καταγράφει η ανακοίνωση αρ. 4/19-01-
2018 της Γ.Δ.Α.Δ. του Ομίλου που κυκλοφορεί…

Συμβουλή του Union
Το όλο ζήτημα δεν είναι, ά σ π ρ ο - μ α ύ ρ ο . 
Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση δεν μπορεί να προδικάσει, ούτε την εξέλιξη της χώρας και του τραπε-

ζικού συστήματος από την πλευρά της βιωσιμότητας, ούτε την αντίστοιχη εξέλιξη θέσεων εργασίας, μι-
σθών και συντάξεων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος πρέπει να κρίνει ατομικά και οικογενειακά την περίπτωση του.

▶▶ Τί τον συμφέρει και τί όχι.

▶▶ Δεν πρέπει να παρασύρεται με το τι κάνει ο διπλανός του.

▶▶ Ουδείς πρέπει να τον πιέζει στο τι θα αποφασίσει. (Θα είμαστε αμείλικτοι σε κρούσματα εκφοβι-
σμού).

▶▶ Το Πρόγραμμα είναι και ανακοινώθηκε ότι είναι εθελούσιας (και όχι αναγκαστικής) εξόδου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η απόφαση κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου είναι απόφαση ζωής και πρέπει έκαστος να εκτιμήσει

και το περιβάλλον γύρω του σε ό,τι αφορά την δυνατότητα «αναζήτησης διαφορετικών επαγγελματικών
και άλλων προσωπικών επιλογών» που αναφέρει και ο πρόλογος της ανακοίνωσης αρ. 4/19-01-2018 της
Γ.Δ.Α.Δ. Ομίλου Eurobank.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι περικοπής του λειτουργικού κόστους των Τραπεζών, όπως η ανάγκη αυτή
προκύπτει από την εξαμηνιαία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος με την «Επισκόπηση του Χρηματοοικο-
νομικού Συστήματος»…

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον Δεκέμβριο του 2017 αυξήθηκαν
κατά 15.000 έναντι του Νοεμβρίου του ίδιου έτους (από 864.778 άτομα, σε 879.881 άτομα και αυτό κάτι
λέει…

Μπορεί το επίπεδο ανεργίας στην Ελλάδα από το ποσοστό ρεκόρ του 27% που ήταν να έπεσε στο 20%
περίπου από το ξέσπασμα της κρίσης, αλλά σχεδόν 6 στους 10 είναι εγκλωβισμένοι σε μία αγορά εργασίας
στην οποία κυριαρχούν οι εκ π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς θέσεις εργασίας ή η μ ι α π α σ χ ό λ η σ η ς .  

Επίσης, 5 στους 10 Έλληνες εργαζόμενους σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle είναι α π λ ή -
ρ ω τ ο ι κατά μέσο όρο για έξι (6) μήνες από εργοδότες που ήδη πληρώνουν λιγότερα από 500 € τον μή-
να για ημιαπασχόληση. 

Δεν παύει στην Ελλάδα του σήμερα, όπως και να την μετρήσουμε την ανεργία το πρόβλημα των α-
νέργων συμπολιτών μας είναι μεγάλο και να παραμένει τρεις (3) φορές σχεδόν, υψηλότερο από τον
μ έ σ ο  ό ρ ο της Ε.Ε. (8,8%).

Επικοινωνείτε με τον σ.δ. Γιάννη Σιδεράτο για όποιο θέμα της εθελούσιας σας απασχολεί (ενημέρωση,
συμβουλές κλπ). Η απόφαση όμως θα είναι δ ι κ ή σας…

Έκαστος ενδιαφερόμενος για το Πρόγραμμα συνάδελφος πρέπει να συνεκτιμήσει μόνος

του τα δεδομένα πριν αποφασίσει με γνώμονα τη δ ι κ ή του κατάσταση. 

Το Σωματείο (υπεύθυνος ενημέρωσης ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. σ.δ. Γιάννης Σιδερά-

τος) είναι στην διάθεση κάθε συναδέλφου να δώσει τις απαραίτητες συμβουλές και απα-

ντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν. Στο τί ισχύει σήμερα στο Ασφαλιστικό δεν

χρειάζεται οι συνάδελφοι να πληρώνουν «εργατολόγους» ή άλλους «ειδικούς». Τα στοι-

χεία είναι συγκεκριμένα και η πληροφόρηση του Σωματείου ανοιχτή και υπεύθυνη για το

κάθε μέλος του. 
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Αθήνα, 25/01/2018

Α.Π.: 1028

Προς: κα Αθηνά Δεσύπρη

Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank

Κοιν.: κ. Φωκίωνα Καραβία

Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού 2018

Με την ανακοίνωση Νο 4/19-01-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού,

κοινοποιήθηκε στο Προσωπικό το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου.

Α. Στην ενότητα «Όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος», αναφέρεται ρητά στην πα-

ράγραφο 3, Δικαίωμα συμμετοχής:

«Σε περίπτωση δανεισμού εργαζομένων, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμ-

βάνεται υπόψη η εταιρία προελεύσεως (Δανείζων εργοδότης)».

Όμως στην πράξη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας δεν έχουν μεριμνήσει για να έχουν

πρόσβαση οι εργαζόμενοι της πιο πάνω κατηγορίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προ-

γράμματος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχερείς σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν

σε αυτό.

Β. Στην ίδια ενότητα και στην παράγραφο 4: Παροχές από συμμετοχή στο πρόγραμμα, πε-

ριπτώσεις δ) και ε) ήτοι: παροχή ποσού για αυτασφάλιση και εξαγορά πλασματικών χρόνων

κοινωνικής ασφάλισης, τα όρια και τα ποσά που αναφέρονται είναι αυτά που ίσχυαν πριν την

εφαρμογή του Ν. 4336/2015 και δεν αναφέρεται πουθενά ότι σήμερα έχουν τροποποιηθεί με

αποτέλεσμα να γεννάται λανθασμένη εικόνα στους ενδιαφερόμενους σχετικά με το ποσό που

τελικά θα κληθούν να καταβάλλουν.

Πιο συγκεκριμένα τίθεται πλαφόν μισθού € 2.432,25 έναντι € 5.860,80 που είναι το ανώ-

τατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, ενώ για τους πλασματικούς χρόνους τέκνων και σπουδών

χορηγούνται € 142,67 για κάθε μήνα έναντι 20% επί του μισθού όπως ισχύει σήμερα.

Και στις δύο περιπτώσεις ζημιωμένος βγαίνει ο εργαζόμενος.

Παρακαλούμε να εξετάσετε τις ως άνω παρατηρήσεις μας Α και Β και προσαρμόσετε ανα-

λόγως τη ροή του Προγράμματος Εθλεούσιας Εξόδου του Προσωπικού.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  U n i o nU n i o n Α . Π .  1 0 2 8 / 2 5 - 0 1 - 2 0 1 8  Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΑΑ . Π .  1 0 2 8 / 2 5 - 0 1 - 2 0 1 8  Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Π Ι  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο ΣΠ Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Π Ι  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ
Ε Θ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Α Σ  Ε Ξ Ο Δ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  2 0 1 8Ε Θ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Α Σ  Ε Ξ Ο Δ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  2 0 1 8
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Την Τετάρτη 23/09/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Προέδρου και του Γεν. Γραμμα-
τέα του Δ.Σ. του Union Eurobank, Στάθη Χαρίτου και Γιάννη Σιδεράτου με την Διοίκηση της Τράπεζας στα
γραφεία της τελευταίας. (Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φωκίωνα Καραβία και με τον Γενικό Διευθυ-
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού κα Αθηνά Δεσύπρη).

Τα θέματα για τα οποία τοποθετήθηκε το Union εκτός από τα τρέχοντα ασφαλιστικά-εργασιακά ζητήμα-
τα και τις επιπτώσεις των Capital Controls ήταν το εν θέματι μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον Κλάδο μας. 

Η θέση που αναπτύξαμε στην Τράπεζα έχει περιληπτικά ως εξής: 
Είχαν ήδη ξεκινήσει τα Stress Tests που κυρίως αφορούσαν τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του

Ενεργητικού της Τράπεζας (AQR - Asset Quality Review).
Στις αρχές Σεπτεμβρίου οριστικοποιήθηκαν οι μακροοικονομικές παραδοχές της προκείμενης άσκησης

αντοχής της Τράπεζας και τα σχετικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από την Ε.Κ.Τ. περί τα τέλη Οκτωβρί-
ου 2015.

Από τα αποτελέσματα αυτά εξαρτιόταν και η επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας με δύο (2)
βασικά ερωτηματικά:

• Πόσα κεφάλαια θα απαιτούνταν;

• Ποιοί θα συμμετείχαν στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου;

Πιστεύουμε ότι η απάντηση στο 2ο ερώτημα, κατά πολύ εξαρτιόταν από το αντίστοιχο 1ο.
Αν η προσέγγιση είναι καθαρά λογιστική στο όλο πρόβλημα που δεν είναι απλά η επιβίωση του τραπε-

ζικού συστήματος, αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, τότε τα προβλήματα θα πολλαπλασια-
στούν προς κάθε κατεύθυνση με επιπτώσεις οδυνηρές και στην απασχόληση στον Κλάδο μας, πράγμα
που ιδιαίτερα μας ανησυχεί ως εκπρόσωποι των εργαζομένων που είμαστε στο πεδίο της Eurobank.

Το σοκ των ζημιών που έχουν υποστεί οι Τράπεζες στην Ελλάδα, η απώλεια της τραπεζικής πίστης, η κα-
ταβαράθρωση του Χρηματιστηρίου και των μετοχών που έχουν επενδύσει σ’ αυτό, τα Capital Controls και
τα «κόκκινα δάνεια» (NPLs) που έφτασαν στο 46% -47% των συνολικών δανείων του συστήματος, έχουν
ευρύτερη αφετηρία την δημοσιονομική και πολιτική διαχείριση της χώρας και όχι των Τραπεζών, όπως κά-
θε καλοπροαίρετος παρατηρητής διαπιστώνει διαχρονικά…

Η αυστηρή «κανονιστική» θεραπεία του προβλήματος της χώρας που πλέον λέγεται ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
δεν λαμβάνει υπόψη της πολλές παραδοχές της ελληνικής πραγματικότητας και αγνοεί ότι στην Ελλάδα
την τελευταία 5ετία μαζί με τα «ξερά» καίγονται συνεχώς και τα «χλωρά»…

Η αυστηρότητα με την οποία προσεγγίζουν οι θεσμοί το ελληνικό πρόβλημα έχει δημιουργήσει ένα
διογκούμενο αντι-ευρωπαϊκό μέτωπο στους πολίτες με κύρια αιχμή του τις Τράπεζες, αλλά και όσους υ-
ποστηρίζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και μέλλον του συστήματος και της χώρας.

Η γραφειοκρατική αντίληψη των πραγμάτων στην Ελλάδα μέσα από την θαλπωρή των γραφείων στις
Βρυξέλλες ή στην Φραγκφούρτη αδικεί την πραγματικότητα, στερεί ρεαλιστικές λύσεις που θέλουν τόλμη
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και φαντασία, αποστεώνει το δημοκρατικό και ανθρώπινο πρόσωπο που πρώτη η Ευρώπη παρουσίασε
στον χάρτη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά κυρίως ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ…

Προτάσεις για τη λύση του προβλήματος των Τραπεζών
Το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα της χώρας είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών και

των μετόχων των Τραπεζών, για να ξαναλειτουργήσουν κάποια στιγμή  ομαλά οι Τράπεζες…
Αν δεν γίνει αυτό, όσα κεφάλαια και αν απορροφήσουν οι επικείμενες αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων

θα έχουν την κατάληξη των προηγούμενων και ο φαύλος κύκλος θα ανανεώνεται μέχρι την οριστική κα-
τάρρευση.

▶▶ Πρέπει άμεσα να σταματήσει η εκροή των καταθέσεων (και εδώ παρατηρούμε ότι αυτοί που ε-
μπιστεύτηκαν το σύστημα και παρά την κρίση και την κινδυνολογία άφησαν τα λεφτά τους στις
Τράπεζες και δεν τα φυγάδευσαν, όχι μόνο δεν πρέπει να τιμωρηθούν  με «κούρεμα» κ.λπ., αλλά
πρέπει να επιβραβευθούν ηθικά και υλικά…).

▶▶ Πρέπει να σταματήσει η τακτική του «δεν πληρώνω» στα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι Τρά-
πεζες και έχουν δημιουργήσει τον «βραχνά» των «κόκκινων δανείων», αφού βρεθεί αποδεκτός
τρόπος ρύθμισης του συνολικού «πακέτου»…

▶▶ Πρέπει να διασφαλιστούν οι σημερινοί επενδυτές στο μετοχικό κεφάλαιο των Τραπεζών και οι
αυριανοί αντίστοιχοι, ότι δεν θα χάσουν και πάλι τα λεφτά τους…

Δεν πρέπει να ξεχνάμε στον χειρισμό του όλου θέματος και τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι η
κοινωνία και οι εργαζόμενοι στην χώρα.

Αυτοί τελικά «πλήρωσαν το μάρμαρο» της κρίσης περισσότερο από κάθε άλλον (ανθρωπιστική κρίση,
ανεργία).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Γ.Σ.Σ.Ε. στην Ελλάδα χάθηκαν 500.00 θέσεις
πλήρους απασχόλησης τα 5 χρόνια της κρίσης, ενώ απορρυθμίστηκε πλήρως η αγορά εργασίας, οι εργα-
σιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό σύστημα και το σύστημα Υγείας…

Ήρθε ο καιρός να συντονιστούμε όλοι και πρώτα απ’ όλους εμείς οι εργαζόμενοι που σε όλα τα δύσκο-
λα «βάλαμε πλάτη»…

Για να γίνει αυτό πρέπει κυβέρνηση, θεσμοί και εργοδότες να ξεφύγουν από την παγίδα της πολιτικής
σκοπιμότητας εκατέρωθεν και κυρίως το τραπεζικό σύστημα να απεγκλωβιστεί  από αυτές τις «δαγκάνες». 

Παραμένει η ίδια με αυτήν που διατυπώσαμε στον ως άνω Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ. και την ε-
παναλαμβάνουμε παρ’ ότι έχουν περάσει σχεδόν (δύο) 2 χρόνια:

Σημαντική Παρατήρηση
Εκμεταλλευόμενοι τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και το τραπεζικό σύστημα κάποια

κέντρα πίεζαν για νέες συγχωνεύσεις μεταξύ των Τραπεζών. μία κίνηση  που δεν πρόσφερε τίποτα από
πλευράς συνεργειών, αλλά με μοναδικό στόχο νέες  «οικονομίες κλίμακας»… από πού αλλού;

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Από τη μείωση των θέσεων των εργαζομένων στις Τράπεζες…
Η επίσημη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αυτό το σενάριο ΑΠΕΤΡΑΠΗ…
Για την προστασία της απασχόλησης στον χώρο ευθύνης μας έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες δια-

χρονικά (με επιτυχία) και πρόσφατα με αιτιολογημένα υπομνήματα προς κάθε αρμόδιο (Τράπεζα, Τρά-
πεζα Ελλάδος, Θεσμοί).

Έχουμε εξάρει τις προσπάθειες του Προσωπικού ειδικά στον χειρισμό των πρωτοφανών καταστάσεων
που κλήθηκε να διαχειριστεί (Capital Controls κ.λπ.), αλλά και τις αντίστοιχες πολλών επιτελικών στελεχών
που με στοιχεία έγκυρης έρευνας έχουν αναβαθμίσει την ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΣ τους ΠΕΛΑΤΕΣ
της…

Δυστυχώς υπάρχουν και κάποια στελέχη που δεν εννοούν να καταλάβουν ούτε την ανάγκη του καλού
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ούτε τις προσπάθειες για τη σ υ ν ο λ ι κ ή διάσωση της απασχόλησης στην Τρά-
πεζα. Κάποια εξ αυτών με πρωτοβουλία (;) τους επιχειρούν να κάνουν κατά τα δ ι κ ά τους κριτήρια «ξε-
σκαρτάρισμα» του Προσωπικού με έμμεση πίεση για αποχώρηση κάποιων συναδέλφων που θεωρούν ό-
τι περισσεύουν!!! 

Να προσέξουν οι κύριοι αυτοί γιατί με τις κινήσεις τους δημιουργούν πρόβλημα στην εσωτερική εικό-
να και συνοχή της Τράπεζας, αλλά και πυροδοτούν πανικό γιατί τα «σπασμένα τηλέφωνα» δίνουν και
παίρνουν…

Αν αναγκαστούμε θα επανέλθουμε με ΟΝΟΜΑΤΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε κάθε παρόμοια προσπάθεια που ε-
κτός των άλλων επιχειρεί να ακυρώσει και τον δικό μας αγώνα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των
εργαζομένων που εκπροσωπούμε.

Στις 21 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας μεταξύ
των εκπροσώπων της (κ. Φωκίων Καραβίας - Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αθηνά Δεσύπρη - Γεν. Διευθυντής
Ανθρώπινου Δυναμικού και κ. Διονύσης Λιγνός - Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Γ.Δ.Α.Δ.) και των εκ-
προσώπων του Union Eurobank (Πρόεδρος Δ.Σ., Στάθης Χαρίτος και Γεν. Γραμματέας, Γιάννης Σιδεράτος).

Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν:

Α. Η πορεία της Τράπεζας και το μέλλον της απασχόλησης.
Β. Η συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας προς την DGCom (πλάνο αναδιάρθρωσης) για αποχώρηση

έως 1.000 εργαζομένων στον Όμιλο της Τράπεζας (στην Ελλάδα) έως το 2017.

Α.Α. Συνοπτικά οι θέσεις εκατέρωθενΣυνοπτικά οι θέσεις εκατέρωθεν
Οι μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες της χώρας, η καθυστέρηση της αξιολόγησης από τους δανει-

στές, ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός από τις αγορές, οι επιβληθέντες περιορισμοί στην κίνηση των κεφα-
λαίων στις Τράπεζες και κυρίως η αφυδάτωση του Χρηματιστηρίου και η απαξίωση των εισηγμένων τίτ-
λων σε αυτό είναι βασικοί λόγοι που κράτησαν και φέτος την Τράπεζα (για 5η συνεχή χρονιά) καθηλωμέ-
νη στο πεδίο των ζημιών, όπως και ολόκληρο τον Κλάδο. Εφιάλτης για τις Τράπεζες ο όγκος των «κόκκινων
δανείων» και η δυσκολία είσπραξης των απαιτήσεων τους σε συνδυασμό με την στασιμότητα της Οικονο-
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μίας που δέχεται το ένα μετά το άλλο τα «χτυπήματα» από τον πολιτικό παράγοντα (μεταναστευτικό/προ-
σφυγικό ζήτημα, υπερφορολόγηση φυσικών προσώπων – όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι – και εταιρειών, ασφα-
λιστικό, γραφειοκρατία, κινδυνολογία για το νόμισμα και εσχάτως νέα εκλογολογία και σκανδαλολογία…),
αλλά και τα ευρύτερα προβλήματα στους κόλπους της Ε.Ε. που εντείνονται από την ζοφερή κατάσταση
στα Ν.Α. σύνορα της (Συρία κ.λπ.). 

Όλο αυτό το πλαίσιο δεν επιτρέπει την ανάκτηση της ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ του συναλλασσόμενου κοινού
και των καταθετών προς τις Τράπεζες που αποτελεί την μοναδική ικανή και αναγκαία συνθήκη για την α-
νάκαμψη της Οικονομίας μαζί με την δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος έτσι ώστε να προσελκύ-
σουμε νέα κεφάλαια στην χώρα…

Παρά την πετυχημένη ―πρόσφατα― ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας και την εμπιστοσύνη των ι-
διωτών επενδυτών προς αυτή (η Τράπεζα με την μικρότερη εξάρτηση από κρατικά κεφάλαια) το πιο πάνω
ζοφερό πλαίσιο που βαρύνει την χώρα και το πιστωτικό της σύστημα θέτει σε κίνδυνο εκτός των άλλων και
την απασχόληση στον Κλάδο μας, εφόσον δεν ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα ανάσχεσης της φθί-
νουσας πορείας της Οικονομίας…

Η Τράπεζα δεσμεύεται κατόπιν όλων αυτών:

• Να μειώσει το Προσωπικό της κατά 1.000 άτομα έως το τέλος του 2017 (υπολογίζεται ο Όμιλος της
στην Ελλάδα).

• Να μειώσει τα καταστήματα της (κάτω από 510).

• Να μειώσει τις συνολικές δαπάνες του Ομίλου στην Ελλάδα (κάτω από 750 εκ. ευρώ έως τις
31/12/2017 από το 1,01 εκ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2015…).

• Να μειώσει το κόστος των καταθέσεων (μειωμένα επιτόκια).

• Να μειώσει τον δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις για τις τραπεζικές δραστηριότητες
στην Ελλάδα σε 115%, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τις 31/12/2018… 

• Μείωση του χαρτοφυλακίου αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού της Τράπεζας κάτω από τα 8,77
δις ευρώ, έως τις 30/06/2018 (πράγμα που θέτει ουσιαστικούς περιορισμούς και στις θυγατρικές ε-
ταιρείες της Τράπεζας στο εξωτερικό…).

(Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η αναγκαστική πώληση του 80% της συμμετοχής του Ομίλου της Τρά-
πεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ασφαλιστικής Εταιρείας Eurolife, αλλά και η ολοκλήρωση της
πώλησης της εταιρείας ακινήτων Grivalia (το υπόλοιπο 20%) μέχρι το τέλος του 2018…).

• Μείωση (πώληση) του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλι-
σης και υβριδικά ομόλογα (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων) έτσι ώστε αυτό να μειωθεί σε
ποσό χαμηλότερο των 35 εκ. ευρώ έως τις 30/06/2016…

• Δεσμεύσεις για μη παροχή στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες πρόσθετου μετοχικού κεφαλαί-
ου ή κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης καθ’ υπέρβαση ενός συγκεκριμένου ορίου. 

• Τη μη αγορά κινητών αξιών με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών ορίων. 

• Τη θέσπιση ανωτάτου ορίου στις αποδοχές των υπαλλήλων και διευθυντών της Τράπεζας. (Σε κά-
θε περίπτωση υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, που κατά την αταλάντευτη θέση του Σω-
ματείου μας οριοθετούνται από το πλέγμα των ρυθμίσεων που επιβάλουν οι Επιχειρησιακές και οι
Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ισχύουν στην Τράπεζα και πρέπει να γίνονται απόλυ-
τα σεβαστές…).
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Β.Β. Εθελούσια Έξοδος ΠροσωπικούΕθελούσια Έξοδος Προσωπικού
Όλα όσα προηγήθηκαν δείχνουν την «καραντίνα» στην οποία πλέον έχει εγκλωβιστεί και η Τράπεζα και

ολόκληρος ο Κλάδος που πλέον σημαντικό του σύμμαχο έχει τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟ ΫΠΑΛ -
ΛΗΛΟΥΣ, γιατί όχι μόνο αυτοί αποτελούν την κατ’ εξοχήν «γραμμή άμυνας» του πιστωτικού συστήματος
της χώρας (μαζί με τους μετόχους και τους πελάτες), αλλά είναι και αυτοί που πάνω τους θα στηριχθεί η
επόμενη μέρα της ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες στην Χώρα, στην περιοχή και στην Ε.Ε.
το επιτρέψουν…

Στο ζήτημα λοιπόν της «ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ» του Προσωπικού της Eurobank για την κάλυψη του ο-
ποίου η Τράπεζα σχημάτισε στο δ’ τρίμηνο του 2015 ισόποση πρόβλεψη 62 εκ. € για αποζημιώσεις, αυτή
στοχεύει σε μία ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση περί τα 29 εκ. ευρώ…

Ήδη η Τράπεζα έχει πετύχει το 1/3 περίπου του τελικού στόχου με την αποχώρηση από τον Όμιλο της
Eurolife (περί τους 350 συναδέλφους) και φέρεται αποφασισμένη να τρέξει κάποιο «πρόγραμμα» το προ-
σεχές διάστημα και αφού λάβει τις σχετικές εγκρίσεις…

Το Σωματείο μας απέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία προς την Διοίκηση ότι το Προσωπικό της Τρά-
πεζας:

Α. Έχει πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας

▶▶ Πάνω από 55 ετών είναι μόνο 273 στο σύνολο των 9.086 εργαζομένων, δηλαδή ποσοστό 3%!

▶▶ Πάνω από 62 ετών που είναι τα νέα όρια συνταξιοδότησης είναι μόνο 21 εργαζόμενοι, δηλαδή πο-
σοστό 0,23% του Προσωπικού!!!

▶▶ Η πλειοψηφία των εργαζομένων στην Eurobank βρίσκεται στην ηλικιακή ζώνη 30-40 ετών (3.998
εργαζόμενοι, δηλαδή ποσοστό 44%) και στην αντίστοιχη 40-45 ετών (2.264 εργαζόμενοι, δηλαδή
ποσοστό 24,92%). Κατά συνέπεια το κίνητρο της σύνταξης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ για τους υποψήφιους για
αποχώρηση συναδέλφους της Eurobank στην οποία μάλιστα το 69% του Προσωπικού της βρίσκε-
ται στην πλέον π α ρ α γ ω γ ι κ ή  η λ ι κ ί α , δηλαδή από 30 μέχρι 45 ετών!!!

Β. Ο αριθμός των εργαζομένων στο Δίκτυο είναι οριακός

Το Δίκτυο δέχτηκε πλήγμα μετά την επιβολή των capital controls και το «πάγωμα» της αγοράς και των
τραπεζικών εργασιών. Το πλήγμα αυτό επηρέασε και τον αριθμό των απασχολούμενων υπαλλήλων σε
αυτό κυρίως με την μείωση του αριθμού των καταστημάτων της Τράπεζας ανά την Ελλάδα…

Αποτέλεσμα: Η ύπαρξη μιας ανισορροπίας στην κατανομή του πληθυσμού των εργαζομένων στην
Τράπεζα, αφού στις Κεντρικές Μονάδες της Τράπεζας υπηρετούν 1.819 εργαζόμενοι περισσότεροι από
τους αντίστοιχους στο Δίκτυο των καταστημάτων της!

Γ. Η Τράπεζα έχει επενδύσει πολλά στην εκπαίδευση του Προσωπικού και ήταν (και είναι) σε αναμο-
νή του οφέλους από την επένδυση της αυτή

Έχει παρατηρηθεί ότι σε κάθε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» εθελούσιας εξόδου Προσωπικού συνήθως αποχωρούν
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έμπειρα και καταρτισμένα τραπεζικά στελέχη που έχουν την δυνατότητα άμεσης απασχόλησης στην πα-
ρεμφερή αγορά εργασίας, ακόμα και σε ανταγωνιστικές εταιρείες με την Τράπεζα…

Παράλληλα η Τράπεζα απογυμνώνεται από στελέχη εκπαιδευμένα σε κρίσιμους τομείς και αν υποτε-
θεί ότι οι «εφεδρείες» της κάλυψαν επάξια τα κενά του προηγηθέντος προγράμματος εθελούσιας εξό-
δου, τώρα με αντίστοιχη έξοδο εκτιμάμε ότι πολλά κενά θα παραμείνουν κενά και κυρίως φοβούμαστε
και περιπτώσεις κινδύνων εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένων και έμπειρων υπαλλήλων σε πολλές μο-
νάδες της Τράπεζας…

Δ. Το Προσωπικό της Τράπεζας μετά τις συγχωνεύσεις του τ. Νέου Τ.Τ. και της τ. Proton Bank κατανέ-
μεται ως εξής:

▶▶ Eurobank: Το 69% του Προσωπικού της Τράπεζας.

▶▶ Νέο Τ.Τ.: Το 27% του Προσωπικού της Τράπεζας.

▶▶ τ. Proton Bank: Το 4% του Προσωπικού της Τράπεζας.

Το Προσωπικό του Ομίλου της Τράπεζας στην Ελλάδα κατανέμεται ως εξής: 

▶▶ Προερχόμενοι από την Τράπεζα: 85%.

▶▶ Προερχόμενοι από τις Θυγατρικές: 15%.

Σε κάθε περίπτωση – εφόσον υπάρξει «πρόγραμμα» - οι κανόνες αυτού πρέπει να είναι  ε ν ι α ί ο ι  για
κάθε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες εργαζομένων που όμως κάθε μία από αυτές έχει κάποια ξεχωρι-
στά χαρακτηριστικά… 

Υπενθυμίζουμε ότι το προηγούμενο «Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού» της Τράπεζας (βλ.
ανακοίνωση αρ. 30/05-11-2013 της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) δεν είχε τέτοιο πρόβλη-
μα γιατί στο πρόγραμμα αυτό δεν μετείχαν:

▶▶ Οι εργαζόμενοι του τ. Νέου Τ.Τ. και των θυγατρικών του.

▶▶ Οι εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα.

▶▶ Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Από την προηγηθείσα συνοπτική ανάλυση Α, Β, Γ και Δ (που παρουσιάσαμε στη Διοίκηση της Τρά-
πεζας) προκύπτει:

Α. Ανάγκη για αυξημένα και δελεαστικά κίνητρα αποχώρησης όσων εθελοντικά επιθυμούν να αποχω-
ρήσουν από την Τράπεζα, αφού γι’ αυτούς έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο επικείμενης συνταξιοδό-
τησης τους, λόγω χαμηλών ορίων ηλικίας-προϋπηρεσίας. 

Β. Ανάγκη για επιπλέον επιδότηση των οικονομικών και άλλων κινήτρων αποχώρησης των ενδιαφε-
ρομένων συναδέλφων που υπηρετούν στις Κεντρικές Μονάδες της Τράπεζας, αφού σε αυτές παρα-
τηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού…

Γ. Ανάγκη για συγκράτηση των έμπειρων, καταρτισμένων και αποδοτικών υπαλλήλων/στελεχών της
Τράπεζας και λόγω του επικείμενου κινδύνου κλυδωνισμού των εργασιών της από την ενδεχόμενη α-
ποχώρηση τους. 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α / Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α / Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  U n i o nU n i o n
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Δ. Ανάγκη για κατά περίπτωση προσφορά/πρόταση αποχώρησης της Τράπεζας προς κάθε ενδιαφε-
ρόμενο, λόγω της διαφορετικότητας που υπάρχει και λόγω των διαφορετικών μονάδων υπηρεσίας ε-
κάστου και λόγω της διαφοράς στο μισθολογικό, ασφαλιστικό καθεστώς και το αντίστοιχο παροχών
που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων οι οποίοι δ ε ν συμμετείχαν στο προηγούμε-
νο «Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού» της Eurobank…

Άρα το Σωματείο μας διατύπωσε την δύσκολη, αλλά υπεύθυνη και τεκμηριωμένη θέση προς την Διοί-
κηση της Τράπεζας υπέρ μίας «εθελούσιας» αποχώρησης όσων εργαζομένων το επιθυμούν από την Τρά-
πεζα, αλλά:

▶▶ Με «γενναία» κίνητρα αποχώρησης/αποζημίωσης κατά πολύ υψηλότερα των αντιστοίχων του
«ανταγωνισμού» λόγω της ιδιαιτερότητας του Προσωπικού της Eurobank. 

▶▶ Με προτάσεις κατά περίπτωση προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο, αλλά με οριοθετημένο σε
όλες το minimum των αποζημιώσεων/παροχών αποχώρησης.

▶▶ Με προτάσεις και των εργαζομένων προς την Τράπεζα για το ίδιο σκοπό και πάντα στο πλαίσιο της
εκατέρωθεν – κοινής – συμφωνίας σε εθελοντική βάση και των δύο (2) μερών…

Η Τράπεζα επιφυλάχτηκε να απαντήσει στις προτάσεις μας, γι’ αυτό και είμαστε και εμείς σε αναμονή
των εξελίξεων, αφού παρά την κατανόηση της Διοίκησης στα όσα παραθέσαμε σαν επιχείρημα για το μεί-
ζον αυτό ζήτημα που απασχολεί το Προσωπικό της Τράπεζας θα πρέπει να δούμε και το πλαίσιο των ε-
γκρίσεων των υπερκείμενων αρχών για το ζήτημα αυτό…

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι επιμέρους επισημάνσεις και οδηγίες μας, όπως τις ανακοινώσαμε στα μέλη
μας (ανακοίνωση Νο 89/07-11-2013) με ην ευκαιρία του προηγούμενου προγράμματος εθελούσιας εξό-
δου της Τράπεζας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ν ο  8 9 / 0 7 - 1 1 - 2 0 1 3

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Ε θ ε λ ο ύ σ ι α ς  Ε ξ ό δ ο υΠ ρ ό γ ρ α μ μ α  Ε θ ε λ ο ύ σ ι α ς  Ε ξ ό δ ο υ
Κ α ι  τ ώ ρ α  τ ί  κ ά ν ο υ μ ε ;Κ α ι  τ ώ ρ α  τ ί  κ ά ν ο υ μ ε ;

Το ως άνω, αναμενόμενο, Πρόγραμμα ήδη έχει ανακοινωθεί, αφού πήρε τις απαραί-
τητες εγκρίσεις από το Δ.Σ. του Τ.Χ.Σ., την εποπτεύουσα αρχή DGComp., το Δ.Σ. της Τράπε-
ζας και το Υπουργείο Οικονομικών!

Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η πρόταση της Τράπεζας έλαβε υπόψη της ό λ ο υ ς
τους άξονες που έγκαιρα είχαμε καταθέσει ενώπιων της και σας έχουν γνωστοποιηθεί με
τις ανακοινώσεις μας Νο 79/12-09-2013 και ειδικότερα με την Νο 84/24-10-2013.

Μπορεί όλες οι προτάσεις μας να μην έγιναν αποδεκτές κυρίως από την πλευρά της
Τρόικας, αλλά το σύνολο των επιχειρημάτων μας έγινε αντιληπτό και αποδεκτό.

Υπενθυμίζουμε ότι το Σωματείο μας κατέθεσε π ρ ο τ ά σ ε ι ς και μπήκε στο δ ί -
λ η μ μ α της έναντι αυξημένης αποζημίωσης και δέσμης κινήτρων αποχώρησης του Προ-
σωπικού. 

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ
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Δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού και της άρνησης, γιατί συνεκτίμησε
τη ρ ε υ σ τ ό τ η τ α που επικρατεί στην χώρα και στο τραπεζικό σύστημα προβάλλοντας
το αντικειμενικώς ορθό για τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους.

Εννοείται ότι τη συμβουλή μας την δίνουμε σε κάθε μέλος μας που επικοινωνεί μα-
ζί μας κυρίως για ασφαλιστικά θέματα που μας αφορούν (κύρια και επικουρική σύντα-
ξη, ασφάλιση υγείας). 

Φυσικά ανάλογα πράττει και κάθε Σωματείο του χώρου μας που έχει μέλη που τα α-
φορούν το Πρόγραμμα.

Το όλο ζήτημα δεν είναι, ά σ π ρ ο - μ α ύ ρ ο . 
Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση δεν μπορεί να προδικάσει, ούτε την εξέλιξη της χώ-

ρας και του τραπεζικού συστήματος από την πλευρά της βιωσιμότητας, ούτε την αντίστοι-
χη εξέλιξη θέσεων εργασίας, μισθών και συντάξεων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος πρέπει να κρίνει ατομικά και οικογενειακά την
περίπτωση του.

▶Τί τον συμφέρει και τί όχι.
▶Δεν πρέπει να παρασύρεται με το τι κάνει ο διπλανός του.
▶Ουδείς πρέπει να τον πιέζει στο τι θα αποφασίσει. (Θα είμαστε αμείλικτοι σε κρούσματα

εκφοβισμού).
▶Το Πρόγραμμα είναι και ανακοινώθηκε ότι είναι ε θ ε λ ο ύ σ ι α ς (και όχι αναγκαστι-

κής) εξόδου.

Εμείς ως Σωματείο οφείλαμε να παρέμβουμε (όσο μας έπαιρνε και όπου μας έπαιρ-
νε), ώστε το συνολικό «πακέτο» να είναι το καλύτερο δυνατό για τους συναδέλφους
μας. Νομίζουμε ότι το π ε τ ύ χ α μ ε . 

Α π α ρ α ί τ η τ ε ς  σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς

Συγκρίσιμα Προγράμματα Τραπεζών με τον ίδιο μεγαλομέτοχο (Τ.Χ.Σ.) είναι της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και του Νέου Τ.Τ.

(Το Πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας εκκρεμεί από τον Φεβρουάριο, ενώ η Alpha
Bank δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα).

Ι. Με βάση τα πιο πάνω μπορούμε να πούμε ότι το Πρόγραμμα της Eurobank υπερτερεί α-
πό το αντίστοιχο της Τράπεζας Πειραιώς. Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό μέσο όρο των
ηλικιών του Προσωπικού της δίνει και μεγαλύτερο κίνητρο στις μικρότερες ηλικίες: 
Π.χ. στη ζώνη 45-50 ετών δίνει 70%, έναντι 60% της Τράπεζας Πειραιώς, στη ζώνη 30-40 ε-
τών δίνει 50%, έναντι 40%. Αλλά και στους άνω των 61 ετών δίνει 60%, έναντι 50%. Ακόμα
και σε όσους έχουν θ ε μ ε λ ι ώ σ ε ι δικαίωμα κύριας σύνταξης δίνει κίνητρο 50% ή ε-
ναλλακτικά το ανάλογο με την ηλικία του κίνητρο (επικρατεί το ευνοϊκότερο), ενώ στην
Τράπεζα Πειραιώς το κίνητρο αυτής της περίπτωσης είναι ενιαίο και μοναδικό: 8 μισθοί. 
Στο Πρόγραμμα της Eurobank η Τράπεζα πληρώνει τον φόρο των αποζημιώσεων μέχρι
τα 170.000 €, παροχή που δεν υπάρχει στην Τράπεζα Πειραιώς.
Επιπλέον η Eurobank καταβάλει το κόστος εξαγοράς έως τριών (3) πλασματικών χρόνων
για κάθε κατηγορία συναδέλφων ηλικίας άνω των 57 ετών, που πρακτικά σημαίνει επι-
πλέον 6.200 € για κάθε δικαιούχο συνάδελφο. Αυτή η παροχή δεν υπάρχει στο Πρόγραμ-
μα της Τράπεζας Πειραιώς. 
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ΙΙ. Το Πρόγραμμα του Νέου Τ.Τ. δεν είναι συγκρίσιμο με τα δύο (2) ως άνω Προγράμματα,
καθώς αντιμετωπίζει χωριστά τους ασφαλισμένους του Δημοσίου από αυτούς του Ι.Κ.Α.
Έχει διαφορετική φιλοσοφία (αφού δεν συμπεριλαμβάνει τη νόμιμη αποζημίωση) και θέ-
τει χαμηλά ανώτατα όρια αποζημίωσης σε κάθε κατηγορία (από 35.000 € έως 95.000 €).
Στην περίπτωση μας το maximum είναι 170.000 €.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α

Τα στοιχεία λένε ότι ο Κλάδος μας στις 31/12/2011 απασχολούσε 56.042 τραπεζοϋ-
πάλληλους. Υπήρχαν 3.565 καταστήματα σε δέκα εννέα (19) Τράπεζες. 

Σήμερα έχουν μείνει μόνο 4 Τράπεζες - «κορμός» (συστημικές), δύο μόνο μικρές πο-
λυεθνικές (Citibank, HSBC), η Τράπεζα Αττικής, η Γενική Τράπεζα και η Πανελλήνια, από
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.  

Η συρρίκνωση του Προσωπικού έχει προβλεφθεί ότι μέχρι το 2015 θα αφορά 15.000
εργαζόμενους, με μείωση των καταστημάτων των Τραπεζών από 1.000 έως 1.400. 

Κατά συνέπεια ο Τραπεζικός Κλάδος έχει καίρια πληγεί από την κρίση, παρ’ ότι μέχρι
σήμερα έχουν αποφευχθεί και με την δυναμική του συνδικαλιστικού κινήματος, α π ο -
λ ύ σ ε ι ς Προσωπικού. Έχουν αποχωρήσει όμως τα τελευταία 5 χρόνια με οικονομικά κί-
νητρα περίπου 5.500 συνάδελφοι!

Έχουν πληγεί επίσης τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ι.Κ.Α. από τις εθελούσιες εξόδους
των Τραπεζών με Ειδικά Ταμεία (Εθνικής, Ελλάδος, ΕΤΒΑ, Αγροτικής) και των Δ.Ε.Κ.Ο.
(ΗΣΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Συνεταιριστικών Οργανώσεων), αφού προκάλεσαν ελλείμματα που υ-
πολογίζονται στα 5 δις ευρώ, ενώ η σχέση συνταξιούχων προς εν ενεργεία διαμορφώθηκε
στο 1:2,71. Αυτό σηματοδοτεί αρνητικές εξελίξεις για το ασφαλιστικό, εν όψει και των ε-
θελούσιων εξόδων που θα ακολουθήσουν. 

Με αυτά ως δεδομένα μόνο μία υπεραπλουστευμένη κρίση μπορούμε να εκφέρουμε
σε όλους αυτούς τους συναδέλφους που μας ρωτάνε για το μακροοικονομικό μέλλον της
απασχόλησης, της αμοιβής εργασίας και του ασφαλιστικού της χώρας:

▶Αν πάει καλά η Εθνική Οικονομία θα βελτιώσει την θέση του και το Τραπεζικό Σύστημα.  
▶Αν αυξηθεί η απασχόληση στις Τράπεζες και αφού περάσουν αυτές σε ανάπτυξη θα στα-

θεροποιηθεί και το Ασφαλιστικό Σύστημα, σε ένα μικρότερο βαθμό, αφού εμείς πιστεύ-
ουμε ότι το βασικό του πρόβλημα είναι οι εισφορές και όχι οι εκροές…

Και το δύο μεγέθη είναι ευθέως ανάλογα.
Άρα, καταλήγουμε σε αυτό που από την αρχή έχουμε τονίσει:

Έκαστος ενδιαφερόμενος για το Πρόγραμμα συνάδελφος πρέπει να συνεκτιμήσει
μόνος του τα δεδομένα πριν αποφασίσει με γνώμονα τη δ ι κ ή του κατάσταση. 

Το Σωματείο (υπεύθυνος ενημέρωσης ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. σ.δ. Γιάννης Σι-
δεράτος) είναι στην διάθεση κάθε συναδέλφου να δώσει τις απαραίτητες συμβουλές
και απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν. Στο τι ισχύει σήμερα στο Ασφα-
λιστικό δεν χρειάζεται οι συνάδελφοι να πληρώνουν «εργατολόγους» ή άλλους «ειδι-
κούς». Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και η πληροφόρηση του Σωματείου ανοιχτή
και υπεύθυνη για το κάθε μέλος του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο - ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται στην Διοίκηση του Ταμείου με τον σδ Γ.Γ. Γιάννη Σιδεράτο που κατέχει
την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με στόχο από την αρχή αυτής της θητείας  (Απρίλιος
2015), την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων της Επικουρικής Ασφάλισης που παραμένουν ανοιχτά επί
χρόνια. Κόντρα στις συνεχείς δικαστικές εμπλοκές που προκαλεί μερίδα των συνταξιούχων και ανάμεσα
στην αδράνεια (στην καλύτερη περίπτωση) της πολιτικής ηγεσίας και στις παρεμβάσεις (στην χειρότερη)
του Υπουργείου, με αταλάντευτη στάση γύρω από τις βασικές θέσεις του Σωματείου. 

Το Ταμείο άρχισε ουσιαστικά να επαναλειτουργεί από τον Ιούνιο, όταν ανακλήθηκε η διαταγή που εί-
χε χορηγηθεί από το Πρωτοδικείο και εμπόδιζε την εφαρμογή του καταστατικού του. 

Στο διάστημα αυτό έγινε η προετοιμασία για την Γ.Σ.-Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
03/12/2017 με την συμμετοχή 25 αντιπροσώπων από το Σωματείο μας.

Στην τοποθέτηση του στην Γ.Σ. ο σδ Γιάννης Σιδεράτος:

• Επαναδιατύπωσε την σταθερή θέση μας  ότι η μόνη λύση είναι η με κάθε τρόπο διασφάλιση των ει-
σφορών των εν ενεργεία ασφαλισμένων. 

• Τόνισε τις θυσίες που έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια, με τόλμη και ειλικρίνεια,  τόσο από τους ε-
νεργούς ασφαλισμένους όσο και από τους πρόσφατους συνταξιούχους και κάλεσε όλους να φρο-
ντίσουν με τη στάση τους να μην πάνε χαμένες.

• Απέδειξε  την ακύρωση στην πράξη του αναδιανεμητικού συστήματος λόγω της μη ένταξης νέου
πληθυσμού και της μεταβολής της αναλογίας ενεργών/συνταξιούχων κάτω από το 2:1, καταλήγο-
ντας ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε την ανάγκη αλλαγής της φυσιογνωμίας του Ταμείου.

• Εξήγησε τις  καταστατικές τροποποιήσεις και ειδικά αυτές που θα καθορίζουν ατομικές μερίδες σε
σχέση με την πραγματική περιουσία του Ταμείου και οι οποίες θα πρέπει να προφυλαχθούν από την
περαιτέρω αύξηση των εκροών. 

• Προειδοποίησε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, αλλά παράλληλα  να συνεχιστεί η ανα-
ζήτηση του αρτιότερου νομικά τρόπου για την μετατροπή του ΤΑΠΙΛΤΑΤ σε Επαγγελματικό Ταμείο.

Η Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία ενέκρινε με συντριπτικά ποσοστά τους απολογισμούς του Δ.Σ. και τις τρο-
ποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού.

Το Ταμείο έκλεισε το 2017 με σχεδόν μηδενικό έλλειμμα για πρώτη φορά στην ιστορία του και έχοντας
ισοσκελίσει τις εισφορές με τις παροχές ύστερα από πολλά χρόνια.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 03/12/2017

U n i o nU n i o n :  :  Κ Α Τ Ο Χ Υ Ρ Ω Σ Η  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  Μ Α ΣΚ Α Τ Ο Χ Υ Ρ Ω Σ Η  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  Μ Α Σ
Ψ η φ ο φ ο ρ ί ε ς :  Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν  Ο Ι  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι ΣΨ η φ ο φ ο ρ ί ε ς :  Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν  Ο Ι  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ένα μεγάλο κεφάλαιο στη δράση του Σωματείου καλύπτεται από τον εργασιακό αθλητισμό. Εδώ οι συ-
νάδελφοι που αναζητούν διέξοδο στην καθημερινότητα επιλέγουν το καλύτερο τρόπο μέσω των αθλητι-
κών τμημάτων που συντηρεί το Σωματείο με επαγγελματική οργάνωση και τη συνεχή αναβάθμιση. Πάνω
από 500 συνάδελφοι απαρτίζουν τις αθλητικές ομάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μετέχουν σε διά-
φορες διοργανώσεις.

Όπως θα δείτε παρακάτω αναλυτικά είμαστε υπερήφανοι που η προσπάθεια μας αναγνωρίζεται από
όλους και αμείβεται με τα χρυσά μετάλλια  των αγώνων.

▶▶ Σ’ έναν καταπληκτικό τελικό αγώνα που έγινε σε φιλικό, συναδελφικό και αθλητικό πνεύμα την στο γή-
πεδο των Τραχώνων, η ομάδα του Σωματείου Εργαζομένων στην Eurobank (Union) νίκησε για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά στην διαδικασία των πέναλτι με 8-7 (κανονικός αγώνας 1-1) την αντίστοιχη ομάδα
της Εθνικής Τράπεζας και κατέκτησε επάξια το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
Είναι το 4ο σερί πρωτάθλημα που κατακτά η ομάδα του Σωματείου (Union) της Eurobank υπό την κα-
θοδήγηση του προπονητή της κ. Γ. Αναγνωστόπουλου.
Στην διοργάνωση συμμετείχαν ομάδες εργαζομένων από Συλλόγους μέλη της Ο.Τ.Ο.Ε. προερχόμενες
από τις Τράπεζες: Eurobank, Εθνική, ALPHA BANK, τ. Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, τ. Εμπορική Τράπε-
ζα, Πειραιώς, τ. Αγροτική Τράπεζα.
Στο καινούργιο πρωτάθλημα (2018) η ομάδα μας φιλοδοξεί να διατηρήσει το τίτλο του πρωταθλητή.

▶▶ Επίσης, η ομάδα μας αγωνίστηκε στο Πρωτάθλημα Επιχειρήσεων της  COMMERCIAL SUPERLEAGUE ό-
που και εκεί τερμάτισε στη δεύτερη θέση ισοβαθμώντας με την ομάδα των Super Markets
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ» και κατέκτησε το κύπελλο νικώντας στο τελικό την ομάδα του DEREE COLLEGE.

▶▶ Κατακτήσαμε το Κύπελλο της ως άνω διοργάνωσης και το SUPER CUP της ίδιας.

Το δυναμικό της ομάδας που συμμετείχε στους αγώνες:

Προπονητής: Γ. Αναγνωστόπουλος
Αθλητές: Ακπαρίδης Δ., Αντωνόπουλος Ι., Βαρβέρης Κ., Γιαννόπουλος Α., Γκελόσι Ε., Δημητρίτσης Σ.,
Ίσσα Σ., Θανασάϊ Λ., Κακιούζης Μ., Καραγιαννίδης Σ., Καραγιώργος Ε., Κουλάδης Γ., Λιόλιος Α., Μά-
ντελος Α., Μητρογιάννης Δ., Μίχος Δ., Μπατούνας Δ., Ντάρλας Δ., Ντοβλετάκης Γ., Ντρένοβα Α., Πα-
παδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Λ., Παπατσούτσος Μ., Πριόβολος Α., Ρίζος Ε., Σάλαρης Ε., Σαρέλλης

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 11x11

▶ Πρωταθλήτρια Ομάδα 2017 στο Εργασιακό 
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τραπεζών Ο.Τ.Ο.Ε.

▶ Κάτοχος Super Cup & Κυπελλούχος Commercial League
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Ν., Σαχινίδης Α., Σκαλίδης Α., Σκυριώτης Σ., Σπέντζος Δ., Χίσος Χ., Χουζούρης Η., Χρονόπουλος Χ., Χω-
ριανόπουλος Γ., Ψώνης Α.
Υπεύθυνος Ομάδας: Γκριτζάλας Δ. (Έφορος Δ.Σ.)
Επιμελητής: Μαργαρίτης Δ. (Μέλος Δ.Σ.)

Η ομάδα Βόλεϊ Ανδρών για άλλη μία χρονιά με αθλητικό πνεύμα, ομαδικότητα και μαχητικότητα συμ-
μετείχε στο Πρωτάθλημα Επιχειρήσεων & Οργανισμών, υπερασπιζόμενη την θέση της ως περσινή Υπέρ
Πρωταθλήτρια στις δύο διοργανώσεις που συμμετείχε (Πρωτάθλημα Επιχειρήσεων/Οργανισμών και Πρω-
τάθλημα Ο.Τ.Ο.Ε.). 

Σ’ ένα διευρυμένο πλέον Πρωτάθλημα Επιχειρήσεων & Οργανισμών με νέες συμμετοχής (Ελληνικά Πε-
τρέλαια, Τράπεζα Πειραιώς) και συνολικά 8 ομάδες (Union Eurobank, T.T., Ο.Σ.Ε., ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, Τράπεζα
Ελλάδος, ΟΤΕ/COSMOTE), πρωταγωνιστήσαμε και πάλι συμμετέχοντας στον τελικό του Final Four με αντί-
παλο την ομάδα του Ο.Σ.Ε.. 

Οι δύο ομάδες παρουσίασαν υψηλού επιπέδου βόλεϊ στον τελικό, σε μία γιορτή για το άθλημα και τον
εργασιακό αθλητισμό, παρουσία πολλών θεατών στο κλειστό γήπεδο Αιγάλεω.

Σ’ ένα συγκλονιστικό τελικό με απίστευτες διακυμάνσεις, αγωνιστική ένταση και πάθος, η ομάδα βόλεϊ
ανδρών του Σωματείου δεν κατάφερε να επικρατήσει της αντίστοιχής του Ο.Σ.Ε., χάνοντας στις λεπτομέ-
ρειες 3-2 σετ, δίνοντας όμως υποσχέσεις για το μέλλον με την εμφάνιση της.  

(Την τρίτη θέση στο τουρνουά κατέλαβε η ομάδα των Διαιτητών και την τέταρτη θέση η αντίστοιχη των
συναδέλφων της Τράπεζας Πειραιώς)

Προπονητής: Βαγγέλης Βοζίνος.
Αθλητές: Ε. Αγναντιώτης, Α. Πανδής, Θ. Δεστούνης, Γ. Χάκας,  Α. Διακονίδης, Γ. Μπακανάκης, Π. Ου-
σταπασίδης, Μ. Νικολούδης, Γ. Αρφάνης, Δ. Πάππος, Γ. Μπακέας, Σ. Χατζηνικολάου, Α. Σταμόπουλος 
Υπεύθυνος Ομάδας: Ουσταπασίδης Π. (Μέλος Δ.Σ.)
Επιμελητής: Μέρκος Π. (Μέλος Δ.Σ.)

Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του Σωματείου μας (Union basketball team) την αγωνιστική περίοδο 2016-
2017 συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο πλέον αναγνωρισμένο εργασιακό πρωτάθλημα, αυτό της Com-
mercial League.

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ

Δευτεραθλήτρια 2017

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

▶ Πρωταθλήτρια Ομάδα 2017 στο Πρωτάθλημα 
Επιχειρήσεων Commercial Superleague

▶ Κυπελλούχος και κάτοχος Super Cup
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Οι… οιωνοί φάνηκαν από την αρχή. Σε ένα final 4/Supercup με την συμμετοχή των τεσσάρων ισχυρό-
τερων ομάδων (Deree College, Petrogaz, Union, Δικηγόροι), η ομάδα μας επικράτησε στον ημιτελικό της
εκπληκτικής ομάδας του Deree College μετά από παράταση με σκορ 64-62! Στην συνέχεια, στον τελικό U-
nion-Petrogaz 56-48.

Έτσι με το ηθικό ανεβασμένο άρχισε το πρωτάθλημα της περιόδου 2016-2017 στο οποίο τερμάτισε
πρώτη στην κανονική περίοδο, ένα βαθμό μπροστά από την ομάδα του Deree College.

Στο final 4 που ακολούθησε φτάσαμε στον τελικό Union-Τοξότης Πεύκης με σκορ 68-63 κι έτσι σε δύο
συμμετοχές στην C.L. κατακτήσαμε ισάριθμα πρωταθλήματα!

Αλλά και στο «μαραθώνιο» Commercial Cup (κύπελλο) στην πρώτη μας συμμετοχή με το οριακό 66-
64 επί της STOIXIMAN γίναμε τριπλούχοι!

Η φιλοσοφία μας: Μία ομάδα, μία παρέα, να χαιρόμαστε το παιχνίδι! Αν έρχονται και τίτλοι ακόμα κα-
λύτερα…

Προπονητής: Γ. Θεοδώρου. Βοηθός Προπονητή: Ι. Θεοφανίδης
Αθλητές: Γκινούτσης Δ., Δοροβίτσας Γ., Θεοφανίδης Η., Καραγιάννης Α., Κοντοπάνος Σ., Λάλλος Σ.,
Μαγκανιώτης Κ., Μπιλικαΐδης Β., Μπούτας Α., Μυλωνάς Ν., Ξυνός Γ., Ορνιθόπουλος Π., Σωμαράκης
Α., Σωτηρόπουλος Α., Τζαμπαζόγλου Δ., Τσίκλος Χ., Χεργκελετζής Χ.
Υπεύθυνος ομάδας: Φρετζάγιας Χρήστος (Μέλος Δ.Σ.)

Η ομάδα μας αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα «Μη Ενεργών Αθλητών Βόλεϊ» της Ένωσης Σωματείων Πε-
τοσφαίρισης Αθήνας & Ανατολικής Αττικής και στο Εργασιακό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών «ΗΝΙΟΧΟΣ»
που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Σωματείου μας και του ΙΝ.Ε.Ε.Ε. «ΗΝΙΟΧΟΣ» με συμμετοχή ανε-
ξάρτητων ομάδων, στο οποίο για την περίοδο 2016-2017 κατέκτησε την 1η θέση με νίκη στον τελικό επί
της ομάδας του Συλλόγου “SEIRIOS Ασπροπύργου”. 

Η ομάδα μας έχει έδρα τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σταδίου ΟΑΚΑ και Προπονήτρια μια από τις με-
γαλύτερες μορφές του χώρου του βόλεϊ την Ιουλιάνα Μήτση, πρώην παίκτρια του Παναθηναϊκού και της
Εθνικής Ελλάδος.

Για 2η συνεχόμενη χρόνια έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα «ΗΝΙΟΧΟΣ»,  αναβαθμισμένο σε σχέση με την
προηγούμενη σεζόν και σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε αριθμό ομάδων. Στο Πρωτάθλημα συμμετέ-
χουν 10 ομάδες πάντα υπό την αιγίδα του Σωματείου Union Eurobank.  Η ομάδα του Union λίγο πριν τους
τελικούς φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και έχει σαν μοναδικό στόχο την κατά-
κτηση και του φετινού Πρωταθλήματος. 

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα «ΗΝΙΟΧΟΣ» είναι: Union Eurobank, AΣΠ ΙΩΝΕΣ, ΑΟ
ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΜΙΛΛΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΣΥΔΠΕ, ΑΟ ΒΑΡΗΣ, ΑΟ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΑΟ ΚΩΦΩΝ, ΑΣ ΤΥΦΩΝ.

Προπονητής: Ιουλιάνα Μήτση  Βοηθός Προπονητή: Θοδωρής Δεστούνης. 
Αθλήτριες: Αθανασοπούλου Μαργαρίτα, Άξη Χριστοφία, Αρκά Δέσποινα, Βήτου Ισαβέλλα, Διασά-
κου Κατερίνα, Ζερδέ Βασιλική, Κακολύρη Κωνσταντίνα, Κακούρη Κατερίνα, Κοσμά Δάφνη, Κουμάκη

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρωταθλήτρια στο Πρωτάθλημα «ΗΝΙΟΧΟΣ»
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Ήβη, Κουτσαυτάκη Ράνια, Λιανού Εβελίνα, Λυροπούλου Μαρία,  Μακρινού Μαρία, Μεγρέμη Μά-
γδα, Μπάμπουλη Αγη, Νάκου Ευαγγελία, Νταουσιάνη Ελένη, Ντέμου Βασιλική, Ντραγίτσι Αουρέλια,
Παγώνη Αγγελική, Πρανδέκα Μαρία, Σαμέρα Βελησσαρία, Τερλιάμη Στέλλα, Φλωροπούλου Ελένη
Υπεύθυνος Ομάδας: Μέρκος Π. (Μέλος Δ.Σ.)

Στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Γ.Σ. «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ» πραγματοποιήθηκε το ετήσιο
τουρνουά της Ο.Τ.Ο.Ε. με συμμετοχή πολλών συναδέλφων. 

Στο ατομικό των ανδρών ο συνάδελφος Γιώργος Σταμέλος πήρε την 2η θέση και στο διπλό των αν-
δρών οι συνάδελφοι Γιώργος Σταμέλος και Ματθαίος Οικονόμου την 1η θέση.

Δεκαοκτώ (18) συνάδελφοι-αθλητές συμμετείχαν στο Τουρνουά Τένις της Ο.Τ.Ο.Ε. που έγινε στις α-
θλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη, όπου απέσπασαν πολλές και σημα-
ντικές διακρίσεις. 

▶▶ 1η θέση στο απλό γυναικών: Δώρα Γιαβούδη (Eurolife)

▶▶ 1η θέση  στο μικτό διπλό: Δώρα Γιαβούδη (Eurolife) και Λευτέρης Λιαρμακόπουλος (Στεγαστική Β.
Ελλάδος) 

▶▶ 1η θέση στο διπλό ανδρών: Λευτέρης Λιαρμακόπουλος και Αθανάσιος Αθανασάκης (Διαχείριση
Διαθεσίμων)

Η ομάδα μας αποτελούμενη από τους συναδέλφους Νίκο Θεοφιλόπουλο (Κατάστημα 216 Μοναστηρί-
ου), Χρήστο Κοσμίδη (Μηχανογράφηση) και Πολυχρόνη Βήτο (Διεύθυνση Δικτύου) κατέλαβε τη 2η θέση
στο τουρνουά της Ο.Τ.Ο.Ε. σε ομαδικό επίπεδο και ο Νίκος Θεοφιλόπουλος κατέκτησε την 1η θέση στο α-
τομικό.

Την περίοδο 2016-2017 διεξήθχη το 14ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5x5, μετά τις προη-
γούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις όπου συμμετείχαν ομάδες συναδέλφων με υψηλό επίπεδο συνα-
γωνισμού.  

ΤΕΝΙΣ

14ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Union EUROBANK

ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ)

ΣΚΑΚΙ
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Το Σωματείο καλύπτει όλα τα έξοδα διοργάνωσης για τα μέλη του και όλοι οι αγώνες διεξάγονται πα-
ρουσία διαιτητή και ιατρού. Όλες οι ομάδες ντύνονται με έξοδα του Σωματείου. 

Συμμετείχαν επτά (7) ομάδες και 110 συνάδελφοι και Πρωταθλήτρια ανακηρύχτηκε η ομάδα “The
Custodians” από την Θεματοφυλακή.

Ο συνάδελφος Αναστάσιος Κανελλόπουλος (Θεματοφυλακή), ανεδείχθη 1ος  σκόρερ του 13 πρωτα-
θλήματος 5 Χ 5 του Σωματείου μας.

Οι ομάδες που έλαβαν μέρος ήταν:

1. CUSTODIANS (Θεματοφυλακή)

2. ΓΑΤΕΛΟΥΖΟΙ (Group Loan Administration)

3. ΑΔΑΜΑΣΤΟΙ ( Toμείς Προμηθειών & Φυσικής Ασφάλειας)

4. DRIPLE A (Credit Control)

5. ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ  (Business Exchanges)

6. ΡΕΤΑΛΙΑ (Καταστήματα Δικτύου)

7. ΑΕΔΑΚ (ΑΕΔΑΚ)

Το Πρωτάθλημα για την περίοδο 2017-2018 βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Μαΐου
2018.

Αθλητισμός, Ελλάδα, Ιστορία, Πολιτισμός είναι οι διαχρονικές αξίες που μας εμπνέουν και μας καθο-
δηγούν. 

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας διεξήχθη στην αυθεντική διαδρομή, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017.
Το Σωματείο μας, ως γνωστόν πάντα στηρίζει τον εργασιακό αθλητισμό κάθε μορφής και ως εκ τούτου

κάλυψε το κόστος του βασικού πακέτου συμμετοχής σε όσα μέλη του συμμετείχαν στην κλασσική δια-
δρομή και τους παρείχε αθλητικές εμφανίσεις.

Για την περίοδο 2016-2017 η ομάδα μπάσκετ του Union στην Θεσσαλονίκη συμμετείχε στο Πρωτάθλη-
μα μπάσκετ του Ε.Κ.Θ. στην Α1 κατηγορία.

Την τρέχουσα περίοδο συμμετέχει και πάλι στο Πρωτάθλημα μπάσκετ του Ε.Κ.Θ. στην Α1 κατηγορία.
και  στους προκριματικούς ομίλους του κυπέλλου μπάσκετ του Ε.Κ.Θ. με ομάδες Α1 και Α2 κατηγορίας.

Προπονητής: Πάσχος Κωνσταντίνος
Αθλητές: Άνθης Νικόλαος, Ασλανίδης Αναστάσιος, Βεζιρτζής Θωμάς, Γουνιώτης Δημήτριος, Ελευθε-

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Union ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ
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ριάδης Χρυσοβαλάντης, Καγιάρας Νικόλαος, Καλλέργης Άγγελος, Καρυπίδης Ευστάθιος, Κιοσέο-
γλου Γεώργιος, Κοτσιάνης Χρήστος, Κυργάκης Ελευθέριος, Ματζίρης Ιωάννης, Μιχαλιέρης Αθανά-
σιος, Μπεσίνας Τηλέμαχος, Μπούτσκος Παντελής, Παγωνούδης Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Δη-
μήτριος, Παρούκας Ιωάννης, Παστρικάκης Γεώργιος, Σαμαράς Λάζαρος, Στεφανίδης Δημήτριος
Υπεύθυνος ομάδας: Δικαιοφύλαξ Κ. (Μέλος Δ.Σ.)

▶▶ 6oς ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14/10/2017: 
Συμμετείχαν  39 μέλη μας, εκ των οποίων 8 άτομα στον  ημιμαραθώνιο και 31 άτομα στην απόσταση

των 5 χλμ. 

▶▶ 12ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/04/2017: 
Συμμετείχαν 27 μέλη μας, εκ των οποίων 13 άτομα στην απόσταση των 10 χλμ και 14 άτομα στην από-

σταση των 5 χλμ.
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