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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στον 1ο χρόνο της θητείας (για τον οποίο και απολογούμαστε στην Γενική Συνέλευση του Union της 11ης
Μαΐου 2019) το Δ.Σ. επιτέλεσε έργο σημαντικό και συγκεκριμένο. 

▶▶ 1.  Στις 9 Μαρτίου 2018 υπέγραψε πολύ ικανοποιητική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(Ε.Σ.Σ.Ε.) με κύρια χαρακτηριστικά:

• Τη ρήτρα προστασίας της απασχόλησης στην Τράπεζα.
• Την κατοχύρωση και ανανέωση όλων των κεκτημένων του χώρου μας.
• Την κατάκτηση νέων θεσμικών, οικονομικών και ασφαλιστικών παροχών για τους εργαζόμενους.

▶▶ 2.  Παράλληλα, αποκρούσαμε κατά τη διαπραγμάτευση της Ε.Σ.Σ.Ε. τις προτάσεις της Τράπεζας για:

• Μείωση των παροχών στα Ομαδικά Ιατροφαρμακευτικά και Νοσοκομειακά Προγράμματα που η ίδια
παρέχει, είτε μέσω της Eurolife Ασφαλιστικής, είτε μέσω των υπηρεσιών της.
• Αύξηση των επιτοκίων στα Προσωπικά Δάνεια.
• Τροποποίηση βασικών διατάξεων του Οργανισμού Υπηρεσίας Προσωπικού (δυνατότητα μεταθέσεων
χωρίς συναίνεση του εργαζόμενου, δυνατότητα μονομερούς μείωσης των αποδοχών).

▶▶ 3. Καταθέσαμε ρεαλιστικές προτάσεις για την έξοδο από την κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος των
τραπεζοϋπαλλήλων, όπως:

• Να υπάρχει ασυμβίβαστο συνδικαλιστών με κόμματα.
• Να υπογραφεί Κλαδική Σ.Σ.Ε. με καινοτόμες θεσμικές ρυθμίσεις προστασίας της απασχόλησης και του
τραπεζικού επαγγέλματος ευρύτερα. (Θεσμική κατοχύρωση).
• Να ρυθμιστεί το καθεστώς του «δανεισμού μισθωτού» και να γίνει διάκριση από τον ανεπιθύμητο «κατ’
επάγγελμα δανεισμό»…
• Να θωρακισθούν οι εργασιακές σχέσεις από παρενέργειες των διάφορων μορφών «ελαστικής απασχό-
λησης».
• Να δημιουργηθεί συμπληρωματικό κλαδικό Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σύμφωνα με τον Ν.
3029/2002.
• Στο ως άνω πλαίσιο να ενταχθούν οι λογαριασμοί:

― «Πρόωρης Συνταξιοδότησης Προσωπικού Τραπεζών» χρηματοδοτούμενος αποκλειστικά από τους
εργοδότες.
― «Ταμείο Αλληλεγγύης για την απασχόληση» όσων πλεονάζουν από το Προσωπικό των Τραπεζών και
οδηγούνται σε «εθελούσια έξοδο», η οποία θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί ενιαία και κλαδικά μέσω Σ.Σ.Ε.

• Να ε λ λ η ν ο π ο ι η θ ο ύ ν οι συνθέσεις των Δ.Σ. των ελληνικών Τραπεζών (Πρόεδρος και μέλη), όπως και
των διάφορων Επιτροπών που λειτουργούν σήμερα στις Τράπεζες με αλλοδαπά μέλη. Η εταιρική διακυβέρ-
νηση πρέπει να έχει ελληνικό πρόσημο.
• Να  ξ ε π α γ ώ σ ο υ ν οι αμοιβές και οι προαγωγές του Προσωπικού της Eurobank και να αποκαταστα-
θούν οι αδικίες του παρελθόντος κυρίως του παλαιού Προσωπικού της Τράπεζας. 
• Να συνδεθεί η α ξ ι ο λ ό γ η σ η με την εξέλιξη του υπαλλήλου (βαθμολογική - οικονομική) με αντικατά-
σταση του αναχρονιστικού και αδιαφανούς συστήματος των Grades.
• Να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της άναρχης επέκτασης της ψηφιοποίησης και του δεύτερου τε-
χνολογικού μετασχηματισμού. 
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• Να οργανώσουμε καλύτερα την π ρ ό λ η ψ η στα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ.Α.Ε.),
αλλά και να θωρακίσουμε τις απαιτούμενες δράσεις σε συνεργασία με την Τράπεζα. 
• Να δώσουμε θετικές απαντήσεις στα προβλήματα του Προσωπικού όπως αυτά τα ανέδειξε η μεγάλη
ΕΡΕΥΝΑ του Δ.Σ. του Union τα πορίσματα της οποίας έχουν κατατεθεί αρμοδίως. 
• Να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα (όπως άλλωστε και οι υποχρεώσεις) του Προσωπικού της Τράπεζας
σε σχέση με την επικείμενη μεταβίβαση μέρους αυτού στην F.P.S., όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το Σω-
ματείο μας. 
Οδηγός η διαχείριση της μικρότερης κλίμακας αντίστοιχης μεταβίβασης συναδέλφων από το Προσωπικό
της Τράπεζας στην θυγατρική της εταιρεία E.P.S., όπου βασική αρχή ήταν η συναίνεση του εργαζόμενου και
τα ικανοποιητικά κίνητρα. 
• Να μπει τάξη μετά το νέο νομοθέτημα 4488/2017, άρθρο 36 στο ζήτημα της ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ σύμφωνα με τις προτάσεις του Union

▶▶ 4.  Μεγάλες π ρ ο σ φ ο ρ έ ς προς τα μέλη μας και τις οικογένειες τους, μέσω

• Των παροχών της Ε.Σ.Σ.Ε./09-03-2018.
• Της δ ω ρ ε ά ν οικογενειακής ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και της αντίστοιχης ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
• Της διπλής «€πιστροφής» με την χρήση της χρεωστικής κάρτας Eurobank σε 18 μεγάλες επιχειρήσεις,
πανελλαδικής εμβέλειας.
• Της ειδικής έκπτωσης 10% σε όλα τα Super Markets «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ» (Είδη ορόφου).
• Της ειδικής έκπτωσης 10% μέσω της χρεωστικής κάρτας Eurobank στα τρία (3) μεγάλα κυλικεία της Τρά-
πεζας (Νέα Ιωνία, Ταύρος, Μοσχάτο) και σειράς προνομιακών τιμών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
(Κ.Τ.Ε.Ο., Άθλησης-Γυμναστικής, Ενέργειας, Τηλεφωνίας, Ταξιδίων κ.λπ.). 
• Της μεγάλης επιδότησης όλων των εκδρομών του Σωματείου σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
• Της πλήρους κάλυψης όλων των εξόδων (αεροπορικά εισιτήρια, βενζίνες κλπ, διαμονή) για την παρα-
κολούθηση των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων.
• Της βράβευσης των  αριστούχων τέκνων των υπαλλήλων  ό λ η ς  της Τράπεζας σε ειδική εκδήλωση την
δαπάνη της οποίας καλύπτει το Σωματείο μας. 
• Των γιορτινών παιδικών θεατρικών παραστάσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, αλλά και αντί-
στοιχων παιδικών αποκριάτικων γιορτών, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. (Για την λοιπή Ελλάδα διανέμεται σε
κάθε τέκνο υπαλλήλου διατακτική ύψους 20 €, όσο περίπου το αντίτιμο των ως άνω εκδηλώσεων στις ο-
ποίες δεν μπορούν να παραστούν). 
• Των δωρεάν επισκέψεων στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα παιδιών και γονέων (Έκθεση για την
Επιστήμη, Τέχνη και Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων).
• Των προνομιακών τιμών στα εισιτήρια Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ., αλλά και των θεάτρων της Αθήνας μέσω
συμφωνίας της Ο.Τ.Ο.Ε.
• Των δωρεάν Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, Ψυχολογίας που με ε-
πιτυχία έγιναν στο αμφιθέατρο του Union.
• Των συνεστιάσεων με αφορμή την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας σε Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα, Θεσ-
σαλονίκη και Ρόδο. 

▶▶ 5.  Συνεχίστηκε η έντονη φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ή  δ ρ ά σ η του Σωματείου μας. Ενδεικτικά:

• Ενίσχυση οικονομική και σε είδος:

― Στα Παιδικά Χωριά SOS
― Στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας 
― Στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας
― Στο 2ο Φεστιβάλ ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών
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▶▶ 6.  Η συνδικαλιστική παρουσία του Δ.Σ. υπήρξε πυκνή, τόσο με την καθιερωμένη Προ-Συνέλευση που κατ’
έτος γίνεται στην Θεσσαλονίκη, όσο και με το πρόγραμμα των περιοδειών στα καταστήματα της Τράπεζας,
αλλά και στις μεγάλες κεντροποιημένες μονάδες, όπου πέραν των άλλων ελέγχουμε την εφαρμογή των κα-
νόνων της Υ.Α.Ε. και αναζητάμε λύσεις για αντίστοιχα προβλήματα με εξαιρετική επιτυχία μέχρι τώρα…
Φωτεινή αναλαμπή απετέλεσε η υπογραφή της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. της Ο.Τ.Ο.Ε. με τις Τράπεζες
(27/03/2019), αφού ανανεώθηκαν τα κεκτημένα του Κλάδου και έγιναν δειλά βήματα για την αποκατάστα-
ση των μισθολογικών απωλειών των τραπεζοϋπαλλήλων, με μικρές θεσμικές κατακτήσεις (Μείωση ωραρίου
συναλλαγών, άδεια απόκτησης τέκνου και στον πατέρα συνάδελφο, προσαύξηση δύο ημερών στην άδεια
παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιών κλπ). 

▶▶ 7.  Τέλος, συνεχίστηκε η λαμπρή πορεία του Union στον Εργασιακό Αθλητισμό, όπου:

• Η ομάδα ποδοσφαίρου κατέκτησε για 5η συνεχή φορά το πρωτάθλημα των Τραπεζών (διοργάνωση
Ο.Τ.Ο.Ε.).
Η ίδια ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο της διοργάνωσης ”Anexartito”.

• Η ομάδα βόλεϊ γυναικών κατέκτησε το πρωτάθλημα «Ηνίοχος» (χορηγία-διοργάνωση Union Eurobank), ό-
που συμμετείχαν 10 ομάδες.
Η ίδια ομάδα βόλεϊ κατέκτησε το πρωτάθλημα μη ενεργών αθλητριών που διοργανώνει η Ε.Σ.Π.Α.Α.

• Η ομάδα βόλεϊ ανδρών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ανεξάρτητο/εργασιακό πρωτάθλημα.

• Η ομάδα μπάσκετ ανδρών τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα της Commercial League (1η στην κανονική πε-
ρίοδο), αλλά ο αθλητής μας-συνάδελφος Νίκος Μυλωνάς πήρα το έπαθλο του 1ου σκόρερ.

• Η ομάδα μπάσκετ ανδρών Θεσσαλονίκης κατάλαβε την 2η θέση στο πρωτάθλημα του Εργατικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης. 
Στα πρωταθλήματα της Ο.Τ.Ο.Ε. είχε εντυπωσιακή πορεία:

• Χρυσό μετάλλιο στο πινγκ-πονγκ (Γιώργος Σταμέλλος)

• Χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα τένις γυναικών (Δώρα Γιαβρούδη)

• Χρυσό μετάλλιο στο κύπελλο τένις, ατομικό γυναικών (Κατερίνα Μαυρόχη).

• Χρυσό μετάλλιο στο κύπελλο για το μικτό-διπλό (Κατερίνα Μαυρόχη και Λευτέρης Λιαρμακόπουλος)

• Ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό ανδρών πρωταθλήματος τένις (Κώστας Βασιλόπουλος)

• Ασημένιο μετάλλιο στο κύπελλο, ατομικό ανδρών (Δημήτρης Γκούτης)

• Χάλκινο μετάλλιο στο πρωτάθλημα ατομικό ανδρών (Νάσος Αθανασάκης)

• Χρυσό μετάλλιο στο κύπελλο για το σκάκι στο ομαδικό (Γιώργος Ζιοβίρης, Χρήστος Κοσμίδης, Νίκος Θεοφι-
λόπουλος, Πολυχρόνης Βήτος)

• Χρυσό μετάλλιο στο ατομικό στο σκάκι (Νίκος Θεοφιλόπουλος)

▶▶ Πρωτάθλημα 5Χ5 ποδοσφαίρου Αττικής 

Συνεχίστηκε και τελείωσε με επιτυχία για 14η χρονιά. Συμμετείχαν 8 ομάδες συναδέλφων από τις μονάδες
της Αττικής (περίπου 100 αθλούμενοι συνάδελφοι).
Χορηγία-διοργάνωση: Union  Eurobank

▶▶ Κλασσικός Αθλητισμός

- 7ος Διεθνής Νυκτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης (13/10/2018): Συμμετείχαν 33 μελή μας.
- 22ος Μπιζάνιος Δρόμος Ιωαννίνων (17/02/2019): Συμμετείχαν 14 μέλη μας. 

7
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Τη μεγάλη συρρίκνωση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα από το 2008 και μετά αποτυ-
πώνει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τίτλο: "Υπό πίεση: Η συνθλιμ-
μένη μεσαία τάξη".

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, στην Ελλάδα, τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης για ένα μονοπρόσωπο
νοικοκυριό κυμαίνονται από 7.894 έως 21.050 δολάρια και είναι τα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. Ο Οργανισμός σημειώνει, μάλιστα, ότι το 70% των νοικοκυριών της μεσαίας τάξης
στη χώρα μας είναι οικονομικά ευάλωτα.

Επίσης, το διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ήταν σημαντικά χαμηλό-
τερο από ότι το 2008, αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, με τη μείωση να ανέρχεται σε σχεδόν 6% ανά
έτος.

Παράλληλα, το κόστος σημαντικών στοιχείων του τρόπου ζωής της μεσαίας τάξης αυξήθηκε ταχύτερα
από τον πληθωρισμό", σημειώνει η έκθεση, προσθέτοντας ότι αυτό συνέβη σε ένα πλαίσιο αύξησης της
εργασιακής ανασφάλειας, με τη μία στις έξι θέσεις απασχόλησης μεσαίου εισοδήματος να αντιμετωπί-
ζουν υψηλό κίνδυνο από την αυτοματοποίηση. "Περισσότερα από ένα στα πέντε νοικοκυριά με μεσαίο
εισόδημα δαπανούν περισσότερα από όσα κερδίζουν. Η υπερχρέωση είναι μεγαλύτερη για τα μεσαία ει-
σοδήματα από ότι για τα νοικοκυριά με χαμηλό και υψηλό εισόδημα".

Ο Ο.Ο.Σ.Α. τονίζει ότι "μία ισχυρή και ευημερούσα μεσαία τάξη είναι καθοριστικής σημασίας για κάθε
επιτυχημένη οικονομία και κοινωνία συνοχής". Η μεσαία τάξη "συντηρεί την κατανάλωση, οδηγεί μεγάλο
μέρος των επενδύσεων στην εκπαίδευση, την υγεία και τον στεγαστικό τομέα και παίζει έναν ρόλο - κλει-
δί στη στήριξη των συστημάτων κοινωνικής προστασίας μέσω των εισφορών της στη φορολογία. Οι κοι-
νωνίες με ισχυρή μεσαία τάξη έχουν χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας, απολαμβάνουν υψηλό-
τερα επίπεδα εμπιστοσύνης και ικανοποίησης από τη ζωή, καθώς και μεγαλύτερη πολιτική σταθερότη-
τα και καλή διακυβέρνηση", σημειώνει ο Ο.Ο.Σ.Α. Ωστόσο, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι το 10% με
τα υψηλότερα εισοδήματα κατέχει σχεδόν το μισό του συνολικού πλούτου, ενώ το 40% με τα χαμηλότερα
εισοδήματα κατέχει μόνο το 3%.

Αυτό είναι το πλαίσιο που περιβάλει την σημερινή Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία παρά την υποτι-
θέμενη «έξοδο» μας από τα μνημόνια της οικονομικής κρίσης και οικονομικής κατάθλιψης. 

Αυτό το πλαίσιο έχει επιδράσει δραματικά και στην πορεία των ελληνικών Τραπεζών (και της Eu-
robank), όχι μόνο γιατί ακόμα δεν έχουν αρθεί οι συνέπειες των capital controls, αλλά και γιατί η α ν ά -
π τ υ ξ η μόνο ως σύνθημα στις αφίσες υπάρχει ακόμα. 

Το στοίχημα του Ομίλου της Eurobank για επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα (όπως και όλων των
Τραπεζών) περνάει μέσα από την δραματική μείωση των «κόκκινων δανείων» και για το σκοπό αυτό η δι-
κή μας Τράπεζα έχει προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά:

Σε εφαρμογή τίθεται πλέον το σχέδιο της Eurobank για τον εταιρικό μετασχηματισμό της και την ε-
πιτάχυνση της μείωσης των NPEs.

Η Γενική Συνέλευση της τράπεζας άναψε το πράσινο φως για το σχέδιο συγχώνευσης με την Grivalia
που οδηγεί στην ισχυρότερη κεφαλαιακά ελληνική τράπεζα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19% και
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στην περαιτέρω δραστική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε περίπου 15%
στο τέλος του 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, υποστήριξε ο τελικός στόχος είναι το 2021
ο δείκτης των NPEs να έχει υποχωρήσει στο 8,8%, που θα είναι πλέον συγκρίσιμος με τον ευρωπαϊκό μέ-
σο όρο και θα σηματοδοτεί την επιστροφή στην ευρωπαϊκή τραπεζική κανονικότητα.

Όπως έχει επισημανθεί πρόκειται για μία συγχώνευση υψηλής απόδοσης.
Ειδικότερα η συγχώνευση αυξάνει τα κεφάλαια και τα κέρδη, ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του
πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προ προβλέψεων έσοδα στα 0,28 ευρώ ανά μετο-
χή.

Ο ενιαίος όμιλος που προκύπτει από την συγχώνευση στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή
και σε απόδοση άνω του 10% επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020.

Ο εταιρικός αυτός μετασχηματισμός πιθανόν να αποτελέσει το φιλί της ζωής για το σύνολο των εργα-
ζομένων στον Όμιλο της Eurobank (υπολογίζονται και οι συνάδελφοι της F.P.S.) γι’ αυτό και υπό προϋπο-
θέσεις στηρίζεται από το Σωματείο μας. Η εργασιακή ασφάλεια, τα κίνητρα υποκίνησης, η αξιοκρατία και
η διαφάνεια είναι βασικά κριτήρια με βάση τα οποία θα κληθούν οι εκατέρωθεν εργαζόμενοι να πάρουν
τις αποφάσεις τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο - ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

«« U n i o n  U n i o n  Ε Ν Ο Τ Η Τ ΑΕ Ν Ο Τ Η Τ Α » :  9 6 , 3 5 %» :  9 6 , 3 5 %

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ»:  3,65%

Η Κ.Κ.Ε. του Union δημοσίευσε στις 05/04/2019 τα αποτελέσματα των εκλογών του Σωματείου, τα ο-
ποία παραθέτουμε:

Ψηφίσαντα μέλη:  3.999
Άκυρα -  Λευκά:  78

«« U n i o n  U n i o n  Ε Ν Ο Τ Η Τ ΑΕ Ν Ο Τ Η Τ Α » :  3 . 7 7 8  -  9 6 , 3 5 %» :  3 . 7 7 8  -  9 6 , 3 5 %

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ»:  143 -  3 ,65%

Σύμφωνα με αυτά το διαπαραταξιακό/ενωτικό και ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο «Union - ENOTHTA» με ε-
πικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ., σ.δ. ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΟ έτυχε της συντριπτικής αποδοχής του εκλογικού σώ-
ματος με ποσοστό 96,35%.

Η παράταξη του «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» απέσπασε το ποσοστό του 3,65% και εξέλεξε από δύο συ-
νέδρους για τα Συνέδρια της Ο.Τ.Ο.Ε. και του Ε.Κ.Α.

Όλες οι υπόλοιπες έδρες για Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή και Συνέδρους στα Εργατικά Κέντρα Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης κατακτήθηκαν από τον συνδυασμό «Union - ENOTHTA».

Μάλιστα, στα Εργατικά Κέντρα Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης τα ποσοστά του συνδυασμού
Union ΕΝΟΤΗΤΑ άγγιξαν το απόλυτο (Ε.Κ.Θ. 100% και Ε.Κ.Η. 99%).

Η ως άνω επιτυχία του ανεξάρτητου μοντέλου συνδικαλισμού που εφαρμόζεται στο Σωματείο Union
Eurobank τυγχάνει της αποδοχής των μελών του με συντριπτικά ποσοστά για 6η συνεχόμενη εκλογική
ανα μέτρηση στον χώρο της Τράπεζας ανεξαρτήτως Διοικήσεων, Κυβερνήσεων και συγκυρίας που σημαί-
νει ότι δεν είναι τυχαία, ούτε συμπτωματική. 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του Σωματείου μας για την μέγιστη συμμετοχή που είχαν στην εκλογι-

Εκλογές Union Eurobank 2018
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κή διαδικασία και για την προτίμηση που με την ψήφο τους εξέφρασαν στο τωρινό σχήμα διοίκησης
του Union. Ευχαριστίες οφείλουμε και στους 334 υποψήφιους του συνδυασμού μας, αλλά και στα μέ-
λη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των 100 Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών για την άψογη
συμμετοχή τους στη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών, που διεξήχθη υπό την εποπτεία 60 δικαστι-
κών αντιπροσώπων. 

Η μείωση ―σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2015― που είχαμε στις έδρες του Δ.Σ. (από 15
σε 13) των Συνέδρων συνολικά ως Σωματείο για Ο.Τ.Ο.Ε. (από 60 σε 53) και Ε.Κ.Α. (από 52 σε 46) οφείλε-
ται στη μείωση των ψηφισάντων μελών μας (- 529) εξαιτίας της προηγηθείσας εθελούσιας εξόδου της
Τράπεζας.

Τα μέλη του Σωματείου μας αναγνώρισαν την προσφορά του προηγούμενου Δ.Σ. του Union σε μία δύ-
σκολη, ταραχώδη και ρευστή περίοδο υπαρξιακής αγωνίας για τν χώρα και τις Τράπεζες, αλλά και την Eu-
robank.

Επιβράβευσαν το διοικητικό σχήμα του Σωματείου που στο σύνολο του στεγάστηκε στην παράταξη
του «Union - ENOTHTA» κυρίως για τους εξής λόγους:

• Συνέβαλε στο να παραμείνει η Τράπεζα όρθια και ακέραια στην τροχιά της αυτόνομης πορείας. 

• Προφύλαξε τις θέσεις εργασίας και διαφύλαξε το σύνολο των κεκτημένων δικαιωμάτων και συμ-
φερόντων του Προσωπικού σε καθεστώς εκτεταμένης κρίσης και άγριων περικοπών που έπληξαν
άλλους εργαζόμενους.

• Επέκτεινε τη διάρκεια και την ισχύ των κατακτήσεων μας μέσω Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμ-
βάσεων Εργασίας (αμοιβές - επιδόματα, παροχές σε είδος και σε χρήμα, ασφαλιστικές παροχές,
θεσμικές ρυθμίσεις) για άλλα τρία (3) χρόνια με την υπογραφή νέας Ε.Σ.Σ.Ε. στις 09/03/2018.  

• Διεύρυνε τις κατακτήσεις για όλο το προσωπικό με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. αποτελώντας μοναδική εξαίρεση
στο τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα. 

Κατά την 1η συνεδρίαση του στις 17 Απριλίου 2018, το νέο Δ.Σ. του Σωματείου μας συγκροτήθηκε με
ομόφωνη απόφαση σε σώμα, ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Union Eurobank

• ΧΑΡΙΤΟΣ Στάθης, Πρόεδρος Δ.Σ.

• ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ Δημήτρης, Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ., Γραμματέας Αθλητισμού

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

• ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ Γιάννησ, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ., Γραμματέας Εργασιακών, Ασφαλιστικών & Διεθνών Σχέσεων

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

• ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Γαβριήλ, Έφορος Δ.Σ., Γραμματέας Πολιτισμού & Επιμόρφωσης Μελών

• ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Σοφία, Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Δ.Σ., Γραμματέας Οργάνωσης Σωματείου

Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος
Διοικητικού Συμβουλίου του Union Eurobank
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• ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δημήτρης, Αναπλ. Ταμίας Δ.Σ., Γραμματέας Εξυπηρέτησης Μελών

• ΜΕΡΚΟΣ Πέτρος, Γραμματέας Νέων & Επικοινωνίας Μελών Σωματείου

• ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος, Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας και Τραπεζικής Ασφάλειας Σωμα-
τείου

• ΤΣΑΚΩΝΑΣ Ιωάννης, Γραμματέας Συνδικαλιστικού Κινήματος & Κινητοποίησης Μελών

• ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ Σάββας, Γραμματέας Επιμόρφωσης Μελών

• ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ Εύα, Γραμματέας Ισότητας Σωματείου

▶▶ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Τ.Ο.Ε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εκλογοαπολογιστικού 32ου Συνεδρίου της Ο.Τ.Ο.Ε. η ανεξάρτη-
τη/φιλελεύθερη παράταξη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ που στηρίζει ομόφωνα το Δ.Σ. του Σωματείου μας αναδείχθηκε 3η
δύναμη του Κλάδου των Τραπεζοϋπαλλήλων (από 4η που ήταν πριν) και κατέκτησε εννέα (9) έδρες στο Γε-
νικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε.

▶▶ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Τ.Ο.Ε.

Στις 10/12/2018 συγκλήθηκε το νέο Γενικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε., για να εκλέξει την νέα 15μελή Εκτε-
λεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας. Η παράταξή μας (ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ) εξέλεξε δύο (2) έδρες παγιώνοντας
την 3η θέση της. Εκλέχτηκαν οι συνάδελφοι: Γιάννης Σιδεράτος και Κώστας Δικαιοφύλαξ.

▶▶ ΣΥΝΕΔΡΟΙ  Γ .Σ .Ε.Ε.

Για το 37o Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. το ανεξάρτητο και διαπαραταξικό σχήμα που στηρίζουμε (ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ)
εξέλεξε τέσσερις (4) συνέδρους (Στάθης Χαρίτος, Γιάννης Σιδεράτος, Κώστας Δικαιοφύλαξ, Νίκος Μαρτί-
δης).

▶▶ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε. )  Ο.Τ.Ο.Ε.

Στη σύνθεση της 3μελούς Ε.Ε. της Ο.Τ.Ο.Ε. μετέχει και εκπρόσωπος της παράταξής μας (Γρηγόρης Γκα-
βάκος) που εξελέγη ως τακτικό της μέλος.

Στην Ο.Τ.Ο.Ε. μεταφέρουμε τη δική σας φωνή και την δική σας θέληση, γιατί εσείς μας δώσατε αυτή την
δύναμη της τιμητικής εκπροσώπησής σας σ’ αυτό το επίπεδο. Είμαστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική συνερ-
γασία με τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου σύμφωνα με κοινές αρχές και αξίες που πρέπει να αποτε-
λέσουν μέρος ενός νέου σχεδίου δράσης για την θητεία των οργάνων της Ο.Τ.Ο.Ε.

ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ στη ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ της Ο.Τ.Ο.Ε.

(Γενικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Γραμματεία)

η  ανεξάρτητη παράταξη του Union ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

12



Σωµατείο Union Eurobank

Α. Στην Ο.Τ.Ο.Ε.:

• Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας: Γιάννης Σιδεράτος, Κώστας Δικαιοφύλαξ

• Μέλη Γενικού Συμβουλίου: Χαρίτος Στ., Σιδεράτος Γ., Δικαιοφύλαξ Κ., Μιχαλάτος Γ., Γεωργούδη Σ.,
Ροδόπουλος Ν., Μπούτας Θ., Μπασκάκης Β., Ταβουλάρη Β.

Β. Στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.):

• Μέλος Διοίκησης: Δικαιοφύλαξ Κώστας

Γ. Στη Γ.Σ.Ε.Ε. (μέσω Ο.Τ.Ο.Ε.):

• Μέλος Διοίκησης: Χαρίτος Στάθης

• 24ωρη Πανελλαδική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε., 30 Μαΐου 2018, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές.

• 24ωρη Πανελλαδική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε., 28 Νοεμβρίου 2018, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές.

Το Σωματείο μας είναι μέλος στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις
της χώρας και συμμετέχει με εκπροσώπους του στις Διοικήσεις τους

Συμμετοχή Union στις Απεργίες Γ.Σ.Ε.Ε. - Ο.Τ.Ο.Ε. - Ε.Κ.Α.

13

UnionUnion σημαίνεισημαίνει
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο - Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Union

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.Α. Ευρεία Προστασία ΑπασχόλησηςΕυρεία Προστασία Απασχόλησης

Με τη Διοίκηση της Τράπεζας συνυπογράψαμε διάταξη που την δεσμεύει συμβατικά, σύμφωνα με την
οποία:

«Η Τράπεζα εκφράζει την βούληση προστασίας της απασχόλησης των εργαζο-
μένων της, πάντα στο πλαίσιο του σε ισχύ Οργανισμού Υπηρεσίας της».

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Παρεμφερείς διατάξεις είχαν περιληφθεί:

- Στην Κλαδική Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-Τραπεζών (16/03/2016)

- Στην Ε.Σ.Σ.Ε. της ALPHA BANK (02/08/2016)

- Στην Ε.Σ.Σ.Ε. της Εθνικής Τράπεζας (22/07/2016)

- Στην Ε.Σ.Σ.Ε. της Attica Bank (Φεβρουάριος 2017)

Σε όλες όμως τις ως άνω περιπτώσεις η βούληση της προστασίας της απασχόλησης των Τραπεζών εξα-
ντλείται στις περιπτώσεις κινδύνου από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης που έχουν αναλάβει ή θα κλη-
θούν να αναλάβουν, δηλ. για ενδεχόμενες καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εξαιτίας οικονομοτεχνικών,
διαθρωτικών ή οργανωτικών λόγων. 

Η δική μας διατύπωση προστασίας της απασχόλησης δεν περιορίζεται μόνο στην ως άνω περίπτωση.
Περιλαμβάνει και όλες τις άλλες περιπτώσεις ενδεχόμενης καταγγελίας συμβάσεων αορίστου χρόνου των
εργαζομένων της Τράπεζας που περιλαμβάνει ο Οργανισμός Υπηρεσίας της Τράπεζας (άρθρο 19) και αυ-
τές αφορούν:

Union Eurobank - Διοίκηση Τράπεζας

➽ Ρήτρα ευρείας προστασίας της απασχόλησης.
➽ Κατοχύρωση και ανανέωση όλων των κεκτημένων.
➽ Νέες θεσμικές, οικονομικές, ασφαλιστικές κατακτήσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε.Σ.Σ.Ε./09-03-2018
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• Ελλιπή υπηρεσιακή απόδοση ή επαγγελματική ανεπάρκεια του υπαλλήλου.

• Μη τήρηση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων του ανεξάρτητα εάν εκ τούτων προεκλήθη ή
όχι ζημιά στην Τράπεζα.

• Απρεπή ή μη δέουσα εν γένει συμπεριφορά προς τους προϊσταμένους, συναδέλφους, πελάτες και εν
γένει συναλλασσόμενους με την Τράπεζα. 

• Μη ενδεδειγμένη εξωυπηρεσιακή συμπεριφορά ή οποία προκαλεί ζημιά στην Τράπεζα ή έχει επίπτω-
ση στην φήμη και την εικόνα της. 

• Παράβαση της υποχρέωσης πίστης και εχεμύθειας.

• Κάθε πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που προκαλεί την δικαιολογημένη απώλεια ή κλονισμό της
εμπιστοσύνης της Τράπεζας προς τον υπάλληλο.

• Πάσης φύσεως οικονομοτεχνικούς, διαρθρωτικούς και οργανωτικούς λόγους. 

Β.Β. Συνολική και αποκλειστική ρύθμιση κατοχύρωσης καιΣυνολική και αποκλειστική ρύθμιση κατοχύρωσης και
ανανέωσης όλων των κεκτημένων από προηγούμενεςανανέωσης όλων των κεκτημένων από προηγούμενες

Ε.Σ.Σ.Ε. / Πρακτικά ΣυμφωνίαςΕ.Σ.Σ.Ε. / Πρακτικά Συμφωνίας

Η διάταξη που μας διασφαλίζει έχει ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι προηγούμενες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας και τα Πρακτικά Συμφωνίας, που υπεγράφησαν μεταξύ της αντιπροσω-
πευτικής συνδικαλιστικής Οργάνωσης «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επι-
χείρησης EFG EUROBANK» και της Τράπεζας, εξακολουθούν να ισχύουν στο μέ-
τρο που οι ρυθμίσεις τους δεν καταργούνται ή τροποποιούνται άμεσα ή έμμεσα
από τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις της παρούσας επιχειρησιακής σύμβασης».

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Και μόνο γι’ αυτή την διάταξη που συνυπογράψαμε με την Τράπεζα η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. είναι επιτυχής μέσα
στο ζοφερό περιβάλλον που ζούμε και στην διάχυτη ρευστότητα και  ανησυχία που επικρατεί στον Κλάδο μας. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ανανεώθηκε η ισχύς όλων των προηγούμενων Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρακτικών Συμφω-
νίας που το Σωματείο μας υπέγραψε με την Τράπεζα, όπως αυτές απεικονίζονται στον «ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ U-
nion Eurobank», στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε, για να θυμηθείτε όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
που ως εργαζόμενοι έχετε και οφείλονται στις διαχρονικές συμβατικές δεσμεύσεις της Τράπεζας μετά από την
διαπραγμάτευση και την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών του Σωματείου μας μαζί της. 

Γ.Γ. Θεσμικά ζητήματα Ε.Σ.Σ.Ε.Θεσμικά ζητήματα Ε.Σ.Σ.Ε.

1. Χορήγηση άδειας μετ’ αποδοχών για προετοιμασία σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Χορηγείται άδεια με αποδοχές μίας (1) εργάσιμης ημέρας για προετοιμασία συμμετοχής στις εξετά-
σεις:
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Α. Για την απόκτηση πιστοποίησης στην (αντ)Ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
Β. Για την απόκτηση πιστοποίησης για παροχή επενδυτικών συμβουλών.
Γ. Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση άλλης τυχόν προβλεπόμενης από το εκάστοτε ι-

σχύον κανονιστικό πλαίσιο επαγγελματικής πιστοποίησης.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας, θεωρείται η ύπαρξη σχετικής έγκρισης για την συμμετοχή
στις εξετάσεις από τα αρμόδια όργανα.

Η σχετική άδεια χορηγείται μόνο μία φορά για κάθε μία από τις προαναφερόμενες πιστοποιήσεις.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ας ληφθεί υπόψη ότι 3.500 εργαζόμενοι της Τράπεζας έλαβαν μέρος σε πέντε (5) είδη πιστοποιήσεων.
Σημασία όμως έχει ότι φεύγει ένα μεγάλο άγχος των συναδέλφων που αφορούσε την προετοιμασία

τους γι’ αυτές τις εξετάσεις.

2. Επέκταση χορήγησης άδειας μετ’ αποδοχών εργαζόμενου-συνοδού σε περίπτωση νοσοκο-
μειακής νοσηλείας των γονέων του.

Η άδεια μετ’ αποδοχών εργαζόμενου γονέα-συνοδού, σε περίπτωση νοσοκομειακής νοσηλείας ανη-
λίκου τέκνου, που προβλέπεται από την από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομέ-
νων (άρθρο 2), χορηγείται και στην περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική γονέα του εργαζόμε-
νου.

Το μέγιστο όριο διάρκειάς της ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες ετησίως και για τις δύο περιπτώσεις συ-
νολικά (γονείς και τέκνα) και για τους δύο γονείς και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδι-
κασία που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη.

Στην περίπτωση συνυπηρέτησης δύο (2) εργαζόμενων συζύγων, το παραπάνω μέγιστο όριο των πέ-
ντε (5) ημερών ετησίως, αυξάνεται σε έξι (6) ημέρες ετησίως συνολικά για τα τέκνα και για τους γονείς
αμφότερων των συνυπηρετούντων εργαζόμενων.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο καταμερισμός των ημερών άδειας για την αιτία αυτή, θα γίνεται
με κοινή δήλωση των συνυπηρετούντων εργαζόμενων.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η άδεια αυτή που είχαμε πετύχει με την Ε.Σ.Σ.Ε./06-04-2015 επεκτείνεται και για τις περιπτώσεις νο-
σηλείας των γονέων των συναδέλφων (και όχι μόνο των τέκνων τους) και αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα
στην περίπτωση συνυπηρέτησης δύο εξ αυτών. 

Η χρήση αυτής της άδειας κατά το 2017 και μόνο για τα τέκνα των υπαλλήλων έγινε από 250 περίπου
εργαζόμενους. 

3. Επέκταση χορήγησης άδειας στον έτερο γονέα επί γεννήσεως τέκνου, με επιπλοκές υγείας
στην μητέρα ή στο τέκνο.

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 εδ. β’ της από 23/05/2000 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας, άδεια γέννησης τέκνου για τον έτερο γονέα, προσαυξάνεται μέχρι και δύο (2) ημέρες μετ’ α-
ποδοχών, σε περίπτωση καισαρικής ή επιπλοκής υγείας, η οποία απαιτεί νοσηλεία της μητέρας ή του
βρέφους, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών.
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▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αφορά και τους πατεράδες των τέκνων που γεννιούνται και μάλιστα για τις περιπτώσεις που είναι πλέ-
ον πολύ συχνές, δηλαδή γέννες με καισαρική τομή (εννοείται και με τυχόν επιπλοκές της υγείας της μητέ-
ρας ή του τέκνου). 

Πέραν του κοινωνικού χαρακτήρα της ρύθμισης που σε επίπεδο γυναικών-γονέων το 2017 έγινε ευρύ-
τατη χρήση (περί τις 700 ημέρες άδειας αυτής της κατηγορίας) η παροχή αυτή είναι πολύ σημαντική για
την οικογένεια των συναδέλφων.

4. Αύξηση χορήγησης άδειας για θάνατο συγγενούς Α’ βαθμού.

Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς εξ’ αίματος Α’ βαθμού εργαζόμενου της Τράπεζας, ο εργαζόμενος
δικαιούται άδειας μετ’ αποδοχών μέχρι συνολικά τριών (3) ημερών από της ημέρας του θανάτου.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η ζωή έχει δείξει ότι για τις εν θέματι περιπτώσεις πρέπει η Τράπεζα να δείχνει την πρέπουσα κατα-
νόηση και ευαισθησία. Η εν λόγω άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα στο εξής και ευχόμαστε να είναι α-
χρείαστη, αν και μέσα στο 2017 χορηγήθηκαν σε επίπεδο Τράπεζα γύρω στις 500 ημέρες τέτοιας άδειας.

5. Αύξηση χορήγησης φοιτητικής άδειας.

Συμφωνείται η αύξηση των ημερών φοιτητικής άδειας μετ’ αποδοχών, από δέκα (10) ημέρες σε δε-
καπέντε (15) ημέρες ετησίως.

Η παραπάνω άδεια μετ’ αποδοχών, θα χορηγείται σε τμήματα, μέχρι τρεις (3) ημέρες κατά εξεταζό-
μενο μάθημα, στις οποίες θα περιλαμβάνεται πάντα η ημέρα της εξέτασης, αποδεικνυόμενη με τα οι-
κεία δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση εξέτασης περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά την ίδια ή συνεχόμενες διαδοχικές
ημερομηνίες, τότε η χορηγούμενη τμηματική άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες ανά μάθημα, με μέ-
γιστο όριο τις εννέα (9) ημέρες.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Καθοριστικής σημασίας η νέα αυτή διάταξη που αυξάνει τις ημέρες φοιτητικής άδειας από δέκα (10) σε
δέκα πέντε (15) γιατί επιπλέον: Δεν θα χορηγείται μόνο για την ημέρα των εξετάσεων και την προηγούμε-
νη αυτής, αλλά και για δύο (2) ακόμα ημέρες για προετοιμασία εντός της εξεταστικής περιόδου. Όλες οι η-
μέρες αυτές είναι μετ’ αποδοχών. (Υπάρχει και δικαίωμα για άλλες 20 ημέρες φοιτητικής άδειας χωρίς α-
ποδοχές). 

Το πολύ σημαντικό είναι ότι αφορά και τις περιπτώσεις σπουδών στα Ανοιχτά Πανεπιστήμια που είναι
πολύ διαδομένες ανάμεσα στου εργαζόμενους της Eurobank. Μόνο εντός του 2017 έκαναν χρήση αυτής
της άδειας περί τους 300 εργαζόμενους.

6. Δάνεια Προσωπικού (μισθών) - Αύξηση χορήγησης / επέκταση αποπληρωμής.

Το ανώτατο όριο των χορηγούμενων προσωπικών δανείων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
ορίζεται στο ύψος των έξι (6) μικτών μηνιαίων μισθών. Για ποσά άνω των τεσσάρων (4) μισθών, απαι-
τείται η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση για τη χορήγησή τους εφαρμόζεται
η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Τράπεζας.
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Αποκλειστικά και μόνον για δάνεια προσωπικού που θα χορηγηθούν μετά την ισχύ της παρούσης, ο-
ρίζεται ότι η εξόφλησή τους μπορεί, μετά από αίτημα του εργαζόμενου, να γίνεται μέχρι και σε ογδόντα
τέσσερις (84) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η ουσία είναι ότι αυτά τα δάνεια αυξάνονται κατά δύο (2) μισθούς με την προσκόμιση σχετικών δικαι-
ολογητικών μόνο γι’ αυτούς τους επιπλέον και από τέσσερις (4) μικτούς μηνιαίους μισθούς πλέον δικαι-
ούμεθα έξι (6) αντίστοιχους. 

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη-συνάδελφο να εξοφλήσει το δάνειο αυτό σε 84 ι-
σόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 7 χρόνια, από 72 μηνιαίες δόσεις που ήταν πριν (6 χρόνια) με την
Ε.Σ.Σ.Ε./20-03-2008. 

Αναμένεται να απορροφηθούν εξαιτίας αυτής της επέκτασης περί τα 8.000.000 € από τους δικαιούχους
συναδέλφους δανειολήπτες, παλιούς (με δικαίωμα επαναχορήγησης) και νέους…

7. Χορήγηση άδειας μετ’ αποδοχών για προετοιμασία σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι διευκολύνσεις και η μείωση χρόνου εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 7 της από 16/03/2016
Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών, για τους εργαζόμενους, τα προστατευό-
μενα από αυτούς πρόσωπα και τα  προβλήματα υγείας που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη, ι-
σχύουν, με τις εκεί προϋποθέσεις και περιορισμούς, και για εργαζόμενους που έχουν οριστεί με δικα-
στική απόφαση, δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμων με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, υπό
τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν κηρυχθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και ο ερ-
γαζόμενος τα συντηρεί.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η κοινωνική ευαισθησία Τράπεζας και Σωματείου για το λεπτό αυτό ζήτημα επεκτείνεται και στους συ-
ναδέλφους αυτούς που έχουν οριστεί συμπαραστάτες με δικαστική απόφαση και συντηρούν τα προστα-
τευόμενα απ’ αυτούς πρόσωπα με τα προβλήματα υγείας. 

Το σχετικό δικαίωμα που επεκτείνεται εδώ αφορά τις ρυθμίσεις που ισχύουν από την Κλαδική Σ.Σ.Ε.
του 2016-2018, ως εξής:

• Κ.Σ.Σ.Ε. 2016-2018: Χορήγηση ειδικής άδειας 10 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, εφάπαξ
ή τμηματικά, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε υπάλληλο με αναπηρία >50%, στον φυσικό/θετό/α-
νάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική/ψυχική/σωματική αναπηρία >67%, ή στον έχοντα σύζυγο με α-
ναπηρία 80%+ τον οποίο συντηρεί.

• Κ.Σ.Σ.Ε. 2016-2018: Στον φυσικό/θετό/ανάδοχο γονέα παιδιού έως 18 ετών (μεταγγίσεις, αιμοκά-
θαρση, νεοπλασματική ασθένεια, μεταμόσχευση) χορηγείται ειδική άδεια, 12 εργάσιμες ημέρες με
αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά. 

Δ.Δ. Οικονομικά ζητήματα Ε.Σ.Σ.Ε.Οικονομικά ζητήματα Ε.Σ.Σ.Ε.

1. Χορήγηση εφάπαξ ποσού για απόκτηση τέκνου πέραν των τριών.

Στους εργαζόμενους που θα αποκτήσουν τέκνο πέραν του τρίτου (3ου), με την προσκόμιση της λη-
ξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου, θα χορηγείται εφάπαξ παροχή  χιλίων ευρώ (€ 1.000). Σε περί-
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πτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, τότε η παροχή θα χορηγείται στον έναν εκ των
δύο, που θα επιλέγεται με κοινή δήλωσή τους.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Επέκταση του θεσμού που είχαμε καθιερώσει με την Ε.Σ.Σ.Ε./20-03-2008. Αποτελεί κίνητρο (έστω και
μικρό) η εν λόγω διάταξη για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας που αποτελεί ευρύτερο, εθνικό
κα μείζον πρόβλημα…

2. Αύξηση χορηγούμενων Εξόδων Βρεφονηπιακού Σταθμού (από 01/09/2018).

Συμφωνείται η αύξηση από 01.09.2018 του ποσού του καταβαλλόμενου κατά μήνα για έξοδα βρε-
φονηπιακού σταθμού από διακόσια πενήντα (€ 250) σε διακόσια εξήντα (€ 260). Κατά τα λοιπά, διατη-
ρούνται οι προϋποθέσεις και όροι χορήγησης των εν λόγω εξόδων, ως έχουν μέχρι σήμερα.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Μπορεί η κατά 10 € αύξηση αυτής της παροχής να φαίνεται μικρή, αλλά αφορά μία αρκετά σοβαρή ε-
τήσια δαπάνη για την Τράπεζα, ύψους περί τα 5.500.000 € που αναμένεται  να αυξηθεί κατά 250.000 € ε-
πιπλέον. 

3. Θέσπιση παροχής για χρήση οικιακής τροφού σε τέκνα υπαλλήλων.

Σε όσους εργαζόμενους, έχουν τέκνο ή τέκνα προσχολικής ηλικίας (έως 6 ετών), για ένα (1) ή περισ-
σότερα από τα οποία δεν λαμβάνουν έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού λόγω μη ύπαρξης βρεφονηπια-
κού σταθμού στην πόλη της κατοικίας του εργαζόμενου, δύναται να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς τους,
μια μόνον μηνιαία ειδική παροχή για το σύνολο των ανωτέρω τέκνων  για την περίπτωση που για τη φύ-
λαξη στο σπίτι απασχολείται οικιακή τροφός. Η παροχή αυτή είναι ίση με το ήμισυ των μηνιαίων εξόδων
βρεφονηπιακού σταθμού για ένα (1) τέκνο, ήτοι: εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (€ 125) έως την 01/09/2018
και εφεξής εκατόν τριάντα ευρώ (€ 130) και θα καταβάλλεται μέσω μισθοδοσίας μετά από προσκόμιση
σχετικών δικαιολογητικών.

Η μηνιαία αυτή παροχή θα χορηγείται άπαξ μόνον, ανεξάρτητα από τον αριθμό τέκνων προσχολικής
ηλικίας (έως 6 ετών) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται χρήση από τους γονείς της «άδειας γονέ-
ων με τέκνα σε προσχολική ηλικία», όπως αυτή ορίζεται στην από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως ά-
νω αντισυμβαλλομένων. Η παροχή αυτή παύει χορηγούμενη, ευθύς ως το τέκνο ή τα τέκνα παύουν να
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, η παροχή θα χορηγείται στον έναν
μόνον εκ των δύο γονέων που θα επιλέγεται με κοινή δήλωσή τους. 

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Για τις περιπτώσεις αυτές είχαμε προνοήσει στην Ε.Σ.Σ.Ε./06-04-2015 με την κατ’ εξαίρεση χορήγηση
μίας (1) ημέρας άδειας το μήνα με αποδοχές (επί πλέον της κανονικής).

Τώρα θα χορηγείται το 50% του Επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού εφόσον στην πόλη κατοικίας του
εργαζόμενου γονέα με τέκνο προσχολικής ηλικίας δ ε ν υπάρχει Βρεφονηπιακός Σταθμός. 

Ο υπολογισμός του κόστους αυτού είναι δύσκολος, γιατί δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των παι-
διών που στερούνται αυτής της δυνατότητας, πάντως για το 2017 περίπου 1.350 συνάδελφοι με τέκνα
προσχολικής ηλικίας δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος  για Βρεφονηπιακό Σταθμό!!!
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4. Αύξηση επιδόματος «εξομάλυνσης».

Συμφωνείται ότι το ποσό του Επιδόματος «Εξομάλυνσης», που καθιερώθηκε με την από 27/06/2012
Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ των ως άνω αντισυμβαλλομένων και τροποποιήθηκε με την από 06/04/2015 Ε.Σ.Σ.Ε. με-
ταξύ των ιδίων, με το οποίο θα προσαυξάνονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές νόμιμες αποδοχές του κάθε
εργαζόμενου, αυξάνεται από είκοσι πέντε ευρώ (€ 25)  σε τριάντα πέντε ευρώ (€ 35) μηνιαίως.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η κατά 40% αύξηση αυτού του επιδόματος αποτελεί  οικονομική παροχή-ενίσχυση των χαμηλόμισθων
συναδέλφων της Τράπεζας που αμείβονται στα όρια των νόμιμων αποδοχών.

Η αύξηση αυτή αφορά περί τους 1.200 συναδέλφους χαμηλόμισθους, δηλαδή είναι ευρύτατης αποδο-
χής. 

5. Χορήγηση εφάπαξ ειδικής παροχής για φοιτητές/σπουδαστές Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Σε εργαζόμενους, προστατευόμενα τέκνα των οποίων, πέραν του ενός, σπουδάζουν παράλληλα σε
ΑΕΙ & ΤΕΙ σε πόλεις άλλες από εκείνη της κατοικίας του εργαζόμενου, χορηγείται, μετά από αίτημα του
εργαζόμενου, έκτακτη εφάπαξ παροχή χιλίων τριακοσίων ευρώ (€ 1.300) μέσω μισθοδοσίας ανά σπου-
δάζον πέραν του ενός τέκνο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, με την προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών.

Διευκρινίζεται ότι η απόληψη της παροχής για ένα (1) τέκνο, αποκλείει την για οποιοδήποτε λόγο ε-
παναχορήγησή της για το ίδιο τέκνο.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, την παροχή δικαιούται ο ένας από αυ-
τούς, οριζόμενος με σχετική κοινή δήλωσή τους.

Για τους σκοπούς της παρούσης εφάπαξ ειδικής παροχής, λαμβάνεται υπόψη, αποκλειστικώς και μό-
νον για τον καθορισμό της σειράς των τέκνων και επομένως των δικαιούμενων της παροχής, μέχρι ένα
(1) τέκνο του εργαζόμενου που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ήδη προ του Πανεπιστημιακού έ-
τους 2018-2019, ενώ από τυχόν άλλα τέκνα του εργαζόμενου δικαιολογούν την απόληψη της άνω πα-
ροχής, μόνο εκείνα που θα εισαχθούν στα σχετικά ιδρύματα από το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019 και
εφεξής και μέχρι συμπλήρωσης ηλικίας των 25 ετών.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αφορά περί τους 200 συναδέλφους με δύο παιδιά που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αν όλα σπουδάζουν σε
άλλη πόλη από αυτή της κατοικίας του γονέα και έκαστο λαμβάνει τα 1.300 €, την εφάπαξ ειδική παροχή
που εδώ θεσμοθετούμε τότε η παροχή αυτή είναι αρκετά σοβαρή. 

Σε κάθε περίπτωση είναι μία γενναία οικονομική παροχή που υπογραμμίζει την προσήλωση Τράπεζας
και Σωματείου στα ιδανικά της Παιδείας και της αντίστοιχης ενθάρρυνσης των νέων για πρόοδο…

Ε.Ε. Ασφαλιστικά ζητήματα Ε.Σ.Σ.Ε.Ασφαλιστικά ζητήματα Ε.Σ.Σ.Ε.

Στον γονέα με τέκνο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας
του και εξακολουθεί να το συντηρεί, παρέχεται πρόσθετη παροχή για την ιατροφαρμακευτική και νο-
σοκομειακή κάλυψη του τέκνου του μέσω του ιδιωτικού ομαδικού προγράμματος της Τράπεζας. Συγκε-
κριμένα, με την προϋπόθεση ότι ο γονέας καλύπτεται από το ιδιωτικό ομαδικό πρόγραμμα της Τράπε-
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ζας, το τέκνο του με ειδικές ανάγκες για όσο χρονικό διάστημα  έχει, νομίμως πιστοποιημένο, ποσοστό
αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του πενήντα τοις εκατό ( >= 50%) θα καλύπτεται από το ως άνω πρόγραμ-
μα  και μετά την ηλικία των 25 ετών με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του προγράμματος.

▶▶ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η θεσμική αξία της διάταξης αυτής είναι τεράστια για τους γονείς που αγωνίζονται με τα προβλήματα
αυτά που πέραν των άλλων έχουν και οικονομική αιμορραγία συντήρησης και νοσηλείας αυτών των παι-
διών (ΑΜΕΑ).

Η αύξηση της κάλυψης με το ομαδικό μας ιδιωτικό πρόγραμμα που μέσω της Eurolife ERB καλύπτει η
Τράπεζα χωρίς  ό ρ ι ο  ηλικίας για το παιδί (ήταν μέχρι την ηλικία των 25 ετών μέχρι σήμερα) αρκεί να υ-
πηρετεί στην Τράπεζα ο γονέας, αποτελεί ανάσα για τους δικαιούχους συναδέλφους και έπαινο για την
Τράπεζα που δέχτηκε αυτή την ρύθμιση… 

Οι εργαζόμενοι στην Eurobank γνωρίζουν καλά μέσα σε ποιες αντίξοες συνθήκες κατάφερε και πάλι
το Σωματείο μας να υπογράψει μια πολύ ικανοποιητική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
με την εργοδότιδα Τράπεζα που και αυτή πιέζεται αφόρητα για διαρκή μείωση του λειτουργικού της
κόστους και κυρίως του ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Την ίδια ώρα οι «θεσμοί» πιέζουν για περισσότερη «ευλυγισία» στις εργασιακές σχέσεις, ενώ το
τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να παραμένει στον «γύψο», απομονωμένο από τις πηγές ρευστότητας
(πλην της Ε.Κ.Τ.), με τα δεσμά των capital controls σε ισχύ και το μέλλον της αποκατάστασης της τραπε-
ζικής πίστης αβέβαιο…

Τα stress tests είναι σε εξέλιξη και η έκβαση τους σηματοδοτεί και την υπαρξιακή αντοχή των εργα-
ζομένων στις Τράπεζες, των οποίων ο αριθμός βαίνει (και θα βαίνει) διαρκώς μειούμενος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπρόσωποι της Τράπεζας κατά τις διαπραγματεύσεις που είχαμε μαζί
της για την υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε. έβαλαν και τα δικά τους ΑΙΤΗΜΑΤΑ, για να εξευρεθεί κοινά αποδεκτή
λύση. Ζήτησαν μεταξύ των άλλων:

▶▶ Μείωση του κόστους (δηλαδή των παροχών προς τους συναδέλφους) των Ιατροφαρμακευτικών
και Νοσοκομειακών Ιδιωτικών Προγραμμάτων (Ομαδικά) που πληρώνει η Τράπεζα (η ίδια και
στην Eurolife), με την αιτιολογία του ότι η ανυπαρξία σχεδόν του συστήματος δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και η παντελής απαξίωση του Ταμείου Υγείας που είχαμε, ώθησε το σύνολο του πλη-
θυσμού της στην χρήση των ως άνω ιδιωτικών Συμβολαίων.

▶▶ Αύξηση των επιτοκίων των προσωπικών δανείων.

▶▶ Τροποποίηση βασικών διατάξεων του Οργανισμού Υπηρεσίας Προσωπικού που θα της επιτρέ-
πουν την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης ε-
ξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (η απόλυση ως ULTIMA RATIO).

▶▶ Αυτό σημαίνει ότι μία μετάθεση π.χ. ή μία μείωση μισθού ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει μία δυσμενή για τον εργοδότη κατάσταση το ίδιο αποτελεσματικά με μία
α π ό  λ υ σ η . Δηλαδή, η υιοθέτηση η π ι ό τ ε ρ ω ν από την απόλυση μέτρων μπορεί να ικανοποιή-
σει εξίσου πρόσφορα τα επιδιωκόμενα εργοδοτικά συμφέροντα.

Η  Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ι Α  Τ Η Σ  Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η ΣΗ  Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ι Α  Τ Η Σ  Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Σ
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Στο πλαίσιο αυτό μας ζητήθηκε να συμφωνήσουμε στην:
― Άρση του αμετάθετου των υπαλλήλων σε άλλη πόλη (άρθρο 12 του Οργανισμού).
― Να μπορεί η Τράπεζα να μειώσει μονομερώς τον μισθό (συνολικό συμβατικό) ενός υπαλλήλου,

όταν τον έχει απαλλάξει από τις προηγούμενες ευθύνες/υποχρεώσεις εκείνων των καθηκόντων
για τα οποία του είχε χορηγήσει μισθολογικές αυξήσεις κατά το παρελθόν…

Κρατήσαμε τα κεκτημένα σε εξίσου δύσκολες περιόδους (αν όχι δυσκολότερες) με τις Ε.Σ.Σ.Ε. του
2012 και του 2015. 

Είμαστε το μ ο ν α δ ι κ ό τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο που σε αυτό το διάστημα δεν υπογράψαμε
μειώσεις αποδοχών των συναδέλφων μας μέσω Ε.Σ.Σ.Ε. όπως έκαναν όλα τα υπόλοιπα σωματεία. 

Δεν ήταν δυνατόν τ ώ ρ α να δεχτούμε τέτοια θεσμική επιβάρυνση για το Προσωπικό της Τράπεζας,
έστω κι αν συμμεριζόμαστε το πρόβλημα και την ανησυχία των αντισυμβαλλόμενων συνομιλητών
μας. 

Δεν δεχτήκαμε αυτές τις αξιώσεις της Τράπεζας παρ’ ότι τυχόν αποδοχή τους θα διεύρυνε την ατζέ-
ντα των θετικών ρυθμίσεων της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. γιατί και περισσότερα αιτήματα είχαμε και ευρύτε-
ρες παροχές ζητούσαμε. 

Το σημείο τελικής ισορροπίας όμως ήταν το κείμενο που έχετε ενώπιον σας και αποτελεί αντικει-
μενικά ν ί κ η της διαπραγμάτευσης από πλευρά μας τηρουμένων των αναλογιών  (οι Ε.Σ.Σ.Ε. που έ-
χουν υπογράψει τα άλλα σωματεία), αλλά και των συνθηκών που διέρχεται η χώρα και το πιστωτικό
σύστημα. 

Περιμένουμε από τα μέλη μας (χωρίς τα οποία δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς, ούτε οι κατακτήσεις
μας) να δικαιώσουν αυτή την επιτυχία μας που προτιμήσαμε να πραγματοποιήσουμε πριν τις εκλογές
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Union.

Περιμένουμε επίσης από τους λοιπούς συναδέλφους της Τράπεζας που και αυτούς τους καταλαμ-
βάνουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. να αναγνωρίσουν το  μέτρο της προσπάθειας μας
και για τα δικά τους συμφέροντα και δικαιώματα, ανεξαρτήτως του εάν είναι μέλη μας ή όχι.

Με την υπογραφή της απόλυτa επιτυχημένης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)
μεταξύ της Διοίκησης της Τράπεζας και του Σωματείου μας, ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστι-
κή οργάνωση στο πεδίο της Eurobank (09/03/2018), προέκυψε η ανάγκη ανανέωσης του «Οδηγού Παρο-
χών του Union» που περιέχει συνοπτικά όλα τα κεκτημένα (Αμοιβές - Επιδόματα, Παροχές Προσωπικού,
Ασφαλιστικές Παροχές και Θεσμικές Ρυθμίσεις) των συναδέλφων μας.

Τον παραδώσαμε στην χρήση και στην κρίση των μελών μας στα οποία και τον αφιερώσαμε, γιατί μό-
νο αυτοί οι συνάδελφοι έχουν συνεισφέρει στην κατάκτηση όλων αυτών των δικαιωμάτων και των συμ-
φερόντων που απολαμβάνει το σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας.

Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Μ Α ΣΗ  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Μ Α Σ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Union Eurobank
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Με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων-μελών μας πραγματοποιήθηκε η Τοπική Συνέλευση του Union
στην Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 04/03/2019 (Ξενοδοχείο “Electra Palace”).

Tα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. Προστασία απασχόλησης: Πεπραγμένα - Κίνδυνοι.
2. Ο εφιάλτης της απόσχισης Τμημάτων/Υπηρεσιών της Τράπεζας, λόγω μεταβίβασης τους σε τρί-

τους με ταυτόχρονη μεταβίβαση των εργαζομένων.
3. Το πλαίσιο μετάβασης των συναδέλφων από την Τράπεζα στην θυγατρική της εταιρεία F.P.S. -  

Τί ζητάμε; 
4. Ερωτήσεις - Απαντήσεις επί των θεμάτων.

Το Προεδρείο του Union που παρέστη και είχε την ευθύνη της ενημέρωσης από αποτελείτο από τα μέ-
λη του Δ.Σ.:

1. Πρόεδρος, Στάθης Χαρίτος
2. Γεν. Γραμματέας, Γιάννης Σιδεράτος
3. Αντιπρόεδρος, Κώστας Δικαιοφύλαξ
4. Έφορος, Γαβριήλ Μιχαλάτος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε και με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων:

▶▶ Το πλαίσιο δράσης του Σωματείου μας, με:
― Κυρίαρχο στόχο την προστασία της απασχόλησης.
― Τους κινδύνους για την απασχόληση στον Κλάδο.
― Τη θέση της Ο.Τ.Ο.Ε. για την απόσχιση υπηρεσιών και εργαζομένων στις Τράπεζες.
― Την αποτελεσματική προστασία της απασχόλησης στην Eurobank εξαιτίας της πετυχημένης δράσης

του Union.

▶▶ Τις κορυφαίες παρεμβάσεις του Σωματείου μας προς την Τράπεζα, με ιδιαίτερη αναφορά:
― Την πετυχημένη 1η μάχη για την προστασία της απασχόλησης (περίπτωση Τμημάτων Καταμέτρη-

σης Χρηματικού Αττικής και Θεσσαλονίκης) με την ιστορική διαβούλευση Τράπεζας-Union Eu-
robank (23/11/2017) όπου για 1η φορά σε πανελλαδική έκφραση αποκρούσαμε την μεταβίβαση
εργαζομένων της Τράπεζας σε Τρίτη Εταιρεία χωρίς την σύμφωνη γνώμη και υπογραφή των ιδίων.
(Διάδοχοι εργοδότες στους οποίους μεταβιβαζόντουσαν οι εργασίες της Τράπεζας: BRINKS και
G4S). 

▶▶ Τί συμβαίνει στις άλλες Τράπεζες σήμερα:
― Παρουσιάσαμε σειρά προβλημάτων/επιθέσεων στους συναδέλφους όλου του Κλάδου των Τραπε-

➽ Στηρίζουμε τον μετασχηματισμό της Τράπεζας.
➽ Έχουμε εμπιστοσύνη στους χειρισμούς του Union.
➽ Ζητάμε διαφάνεια, κίνητρα & αξιοκρατία για τη στελέχωση της F.P.S.

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Union ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ζοϋπαλλήλων με στόχο σειρά δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, σε σημεία που εμείς δώσαμε
πετυχημένες μάχες και είχαμε θετικά αποτελέσματα.

― Σε έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παγιώνεται ένα κλίμα απαισιοδοξίας των εργαζομένων του Ιδιωτικού Το-
μέα όπου:

• Το 71% των μερικώς απασχολουμένων εργαζομένων δηλώνει απαισιόδοξο για την πορεία της χώ-
ρας.

• Στο 56% του συνόλου των εργαζομένων εντοπίζεται έλλειμμα αισιοδοξίας.

― Σε έρευνα της ALPHA BANK εντοπίζεται απώλεια πλούτου για τα ελληνικά νοικοκυριά ύψους 27,9%
για την χρονική περίοδο 2008-2018!

― Στην περίοδο 2012-2017 είχαμε ραγδαία συρρίκνωση των καταστημάτων των Τραπεζών (από
4.130, έμεινα 1.854) και των εργαζομένων στις Τράπεζες (από 67.798, έμειναν 37.874), δηλαδή α-
ντίστοιχη μείωση κατά 53,9% και κατά 44,9%!

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω οι συνάδελφοι κατανοούν πλήρως και υιοθετούν το περιεχόμενο
της ανακοίνωσης του Σωματείου μας Νο 64/26-02-2019 που αφορά την «Μεταβίβαση Προσωπικού της
Τράπεζας στην θυγατρική της F.P.S.». 

Αναγνωρίζουν ότι ο μετασχηματισμός της Τράπεζας (Νέα Eurobank με άξονες την συγχώνευση με την
Grivalia και την πώληση της F.P.S) αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου για το ασφαλέστερο
μέλλον του ιδίου και των εργαζομένων σε αυτόν, άρα και για την Τράπεζα την ίδια και όσους παραμένουν
εργαζόμενοι σε αυτήν.

Παράλληλα το όλο project συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση του Ισολογισμού της Τράπεζας και
στην αποτελεσματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), στην ραγδαία βελτίωση της
ρευστότητας και στην διατήρηση σημαντικών κεφαλαιακών αποτελεσμάτων.

Όλα αυτά είναι σημεία που οι εργαζόμενοι στηρίζουν, γιατί ταυτόχρονα τους δίνουν το δικαίωμα να
ατενίζουν το εργασιακό μέλλον τους με αισιοδοξία, εφόσον το όλο εγχείρημα πάει καλά. Ήδη το 2018 ή-
ταν μία θετική χρονιά για τον Όμιλο Eurobank (αύξηση καθαρών κερδών κατά 8%, μείωση NPEs κατά 3,5
δις €, αύξηση καταθέσεων στον Όμιλο κατά 5,2 δις €, μηδενική χρηματοδότηση από τον ELA, Δείκτης Κε-
φαλαίων συνολικής επάρκειας 18,7%), αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης που πρέπει να τα α-
ξιοποιήσουμε και προς όφελος  ό λ ω ν  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν στον Όμιλο.

Δεσμευτήκαμε στους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης ότι η επίτευξη όλων των επιχειρησιακών στό-
χων της Τράπεζας για το 2018 για μας σημαίνει έμπρακτη ανταπόδοση προς το Προσωπικό της Τράπε-
ζας μέρους των κερδών που πέτυχε, έστω κι αν η συγκυρία είναι ακόμη προβληματική σαν Κλάδος και
σαν Χώρα. 

Για το φλέγον δε ζήτημα της μεταβίβασης της F.P.S. και της μετάβασης σε αυτήν κάποιων συναδέλ-
φων από την Τράπεζα ενημερώσαμε ότι οι εξελίξεις αφορούν το 2ο εξάμηνο του 2019 (οι δεσμευτικές

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζητάνε, όμως, πληρέστερη ενημέρωση (όταν θα υπάρξουν οι εξελίξεις), διαφάνεια στις διαδι-
κασίες, αξιοκρατία στην στελέχωση της F.P.S. και κυρίως κ ί ν η τ ρ α υποκίνησης για την αλλα-
γή των συμβάσεων εργασίας τους  ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ά …
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προσφορές για την πώληση της F.P.S. αναμένονται τον Ιούνιο με στόχο η μεταβίβαση να έχει ολοκληρω-
θεί τον Νοέμβριο). 

Κατά συνέπεια μέχρι τότε ζητάμε να παγώσει κάθε σχετική διαδικασία σχετική με το π ο ι ό ς πάει
π ο ύ και κυρίως κάθε φημολογία που διαταράσσει το ήρεμο κλίμα μεταξύ του Προσωπικού. Απευθυ-
νόμαστε κυρίως στα στελέχη της Τράπεζας και επισημαίνουμε ότι κάποιες «διαρροές» που ψιθυρίζουν ο-
ρισμένοι σχετικά με το όλο πλάνο πέραν του ότι μπορεί να αναδειχτούν ως ανυπόστατες σίγουρα όμως
δεν βοηθάνε στην επιτυχία της προσπάθειας που αφορά και τα ίδια… 

Θυμίζουμε όσα «προφητικά» έχουμε τονίσει στην ανακοίνωση μας Νο 37/27-11-2018 και κυρίως το-
νίζουμε την σταθερή θέση μας:

▶▶ Κατοχυρώσαμε το δικαίωμα της ά ρ ν η σ η ς για όποιον δεν επιθυμεί να ακολουθήσει την διάδο-
χη εταιρεία στην οποία μεταβιβάζονται εργασίες/αντικείμενο της Τράπεζας. 

▶▶ Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος στο πλαίσιο αυτό θα αποφασίσει ο  ί δ ι ο ς , τί τον συμφέρει
και τί όχι (και όχι κάποιοι «ινστρούχτορες», εκφραστές κομματικών γραμμών και θολών επι-
διώξεων). 

Τέλος και από την θέση αυτή συγχαίρουμε δημόσια τα μέλη μας της Θεσσαλονίκης για την συνέπεια
με την οποία στηρίζουν το Σωματείο μας, αλλά και για την ωριμότητα που επιδεικνύουν σε όλα τα θέμα-
τα που τους αφορούν. 

Πιστό στην αρχή της αμφίδρομης ενημέρωσης το Δ.Σ. του Σωματείου μας πραγματοποίησε καθ’ όλη
την διάρκεια της χρονιάς εκτενείς περιοδείες για τον σκοπό αυτό.

Τα μέλη του Δ.Σ. στις επιτόπου επισκέψεις τους στις 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 συναδέλφους
για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως τραπεζοϋπάλληλοι και ως υπάλληλοι της Eu-
robank, τις δράσεις του Δ.Σ. για την επίλυση τους και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. 

Πραγματοποίησαν περιοδείες στα ακόλουθα καταστήματα και μονάδες της Τράπεζας: Νέας Σμύρνης
Β’, Ηλιούπολης, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Ραφήνας, Νέας Μάκρης, Αρτέμιδας, Πανόρμου, Ερυθρού Σταυ-
ρού, Γέρακα, Παλλήνης, Αγίου Σώστη, Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Χολαργού - Πε-
ρικλέους, Ιλισίων, Μιχαλακοπούλου, Παπάγου, Ζωγράφου, Αμπελοκήπων, Οδού Φειδιππίδου -
Αμπελόκηποι, Αγίας Ελεούσας, Γλυφάδας, Θεομήτορος, Καλλιθέας, Αλίμου, Αργυρούπολης, Νέας Φι-
λαδέλφειας, Πατησίων, Άνω Πατησίων, Ευελπίδων, Νέου Κόσμου, Βουκουρεστίου, Οδ. Κανάρη, Πα-
τριάρχου Ιωακείμ, Νίκαιας, Κουκακίου, Περάματος, Καλαμακίου, Αγίου Αλεξάνδρου - Φάληρο, Ταύ-
ρου, Κορυδαλλού, Μοσχάτου, Πλατεία Ομονοίας, Αιγάλεω, Αιγάλεω - Πλατείας Εσταυρωμένου, Λε-
ωφ. Αθηνών, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Οδού Πελασγίας - Περιστέρι, Αμφιάλης, Αγίας Βαρβάρας, Αγί-
ου Ιερόθεου - Περιστέρι, Αγίου Στέφανου, Δροσιάς, Νέας Ερυθραίας, Κηφισιάς, Πλατείας Ελαιών, Λυ-
κόβρυσης, Μαρούσι - Delphi Center, Θυρίδα Ιατρικού, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Βριλησσίων, Μελισ-
σίων, Μενιδίου, ΝΤΤ - Μενιδίου, Μαρκόπουλου, Λαυρίου, Χαροκόπου, Πλατείας Δαβάκη - Καλλιθέα,
Άμφισσας, Θήβας, Σχηματαρίου, Αταλάντης, Κορίνθου, Λουτρακίου, Αμφιθέας, Οδ. Τσαμαδού, Βρυώ-
νη, Ακτής Κονδύλη, Γρηγορίου Λαμπράκη-Πειραιάς, Ναυτιλιακό Κατάστημα, Δημοτικού Θεάτρου, Πα-
λαμηδίου, ΝΤΤ - Πειραιά, Καμινίων, Κύπρου & Αρχιμήδους - Μοσχάτο, 25ης Μαρτίου & Τεώ-Ταύρος,
Λαοδικείας 16, Σανταρόζα 5-7, Νέα Ιωνία - Κτήρια Α/Β/Γ/Δ/Ε, Ρόδου, Φαληράκι Ρόδου, Άννης Μαρίας

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ Δ.Σ.
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Ρόδου, Νέας Μαρίνας Ρόδου, Πάτρας, Πλατείας Μαρούδα - Πάτρα, Έλληνος Στρατιώτου-Πάτρα, Οδ.
Αγίου Ανδρέου - Πάτρα, ΝΤΤ - Πάτρας, Ακρωτηρίου – Ζαρουχλαίικα και όλες τις μονάδες της πόλεως
Θεσσαλονίκης από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κώστα Δικαιοφύλακα.

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:

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 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 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.

Ενισχύσαμε οικονομικά τo 2o Φεστιβάλ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Νεάπολης-Συκεών που πραγματοποιήθη-
κε στην Θεσσαλονίκη στις 25/05/2018 με συμμετοχή 600 ατόμων (παιδιών, γονέων, εκπαιδευτών κ.λπ.)
από όλη την Ελλάδα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το Χατζηκυριάκειο  Ίδρυμα Παιδικής  ΠροστασίαςΤο Χατζηκυριάκειο  Ίδρυμα Παιδικής  Προστασίας

Τα Παιδικά Χωριά Τα Παιδικά Χωριά SOSSOS

Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο  ΚαλλιθέαςΤο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο  Καλλιθέας

2ο Φεστιβάλ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Νεάπολης-Συκεών2ο Φεστιβάλ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Νεάπολης-Συκεών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο - Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Το Σωματείο μας πρόσφερε την παιδική θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» το αρι-
στούργημα του Μενέλαου Λουντέμη, που παίχτηκε ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας,
ηλικίας 4 έως 12 ετών, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στο Θέατρο «Ακροπόλ», το οποίο γέμισε ασφυ-
κτικά και ενθουσίασε τους μικρούς και μεγάλους θεατές! Η είσοδος ήταν δωρεάν για τα παιδιά των συνα-
δέλφων και τους γονείς-συνοδούς τους.

Το Σωματείο μας πρόσφερε την παιδική θεατρική παράσταση «Χίλιες και μία νύχτες», μία μοναδική
συλλογή παραμυθιών που παίχτηκε ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας, ηλικίας 4 έως 12
ετών, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στο Θέατρο «Ολύμπιον». 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 ο γνωστός Ράπερ “BO” ξε-
σηκώνοντας 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 μικρούς 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 1.000 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 ,  
«« Έ ν α  π α ι δ ί  μ ε τ ρ ά ε ι  τ ’  ά σ τ ρ α »  -  Θ έ α τ ρ ο  « Α κ ρ ο π ό λ »Έ ν α  π α ι δ ί  μ ε τ ρ ά ε ι  τ ’  ά σ τ ρ α »  -  Θ έ α τ ρ ο  « Α κ ρ ο π ό λ »

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
«« Χ ί λ ι ε ς  κ α ι  μ ί α  ν ύ χ τ ε ςΧ ί λ ι ε ς  κ α ι  μ ί α  ν ύ χ τ ε ς »  -  »  -  Θ έ α τ ρ ο  « Ο λ ύ μ π ι ο ν »Θ έ α τ ρ ο  « Ο λ ύ μ π 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 2  2  Μ α ρ τ ί ο υΜ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 92 0 1 9
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Σε μία κατάμεστη από συναδέλφους-μέλη του Union και τα παιδιά τους αίθουσα γιορτάστηκαν και οι φε-
τινές 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 «Ανεμοσκορπί-
σματα» σε ένα μοναδικό 3ωρο show με τον Ξυλοπόδαρο και την Mascot Σκίουρο, BootOn, Zorb Ball, Παιχνί-
δια Survivor, My Costume Rocks, Γιγάντια Επιτραπέζια, Χειροτεχνίες, Φουσκωτό Κάστρο, Μπεμπέ Πάρκο, Μη-
χανή Ποπ Κορν, Face Painting, Σεμινάριο Μαγικών και άλλες δραστηριότητες με την συμμετοχή μικρών και
μεγάλων. “Augment Reality Sandbox”, “Eurobank’s Got Talent”, “Just Dance”, γιγάντια επιτραπέζια, χειροτε-
χνίες, φουσκωτό κάστρο, μπεμπέ πάρκο, ζωγραφική προσώπου, μηχανή μαλλί της γριάς και πολλά άλλα.

Το Σωματείο μας, καθ’ όλα τα χρόνια της ύπαρξής του, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι νέοι για να πιά-
σουν το νήμα της ζωής του σήμερα πρέπει να γνωρίζουν το παρελθόν, πέρα από τις σημαντικές κατακτή-
σεις σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό τομέα, έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της δράσης του
στον πολιτισμό και τη διατήρηση της παράδοσης και της ιστορίας του λαού μας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο παρείχε την δυνατότητα στους συναδέλφους-μέλη του και τα παιδιά τους να γνω-
ρίσουν την Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων στο Μουσείο Ηρακλειδών σε μια μοναδική έκθεση που έχει
τον τίτλο ΕΥΡΗΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Πλήθος συναδέλφων με τα παιδιά τους είχαν την ευκαιρία  να θαυμάσουν από κοντά εκθέματα και ει-
καστικές αναπαραστάσεις τεχνολογίας πολέμου από την προϊστορία ως τους ελληνιστικούς χρόνους. Η
θεατρικότητα με την οποία οι συντελεστές της έκθεσης απέδωσαν τα εκθέματα και η αφηγηματική ροή,
διατήρησαν  αμείωτο το ενδιαφέρον των  επισκεπτών και κέντρισαν την περιέργεια μικρών και μεγάλων.

Και στις τέσσερις (4) επισκέψεις πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από εξειδικευμένο προσωπικό του Μου-
σείου. Οι συνάδελφοι και τα παιδιά τους συμμετείχαν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση καθώς τα έξο-
δα καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από το Σωματείο μας.

Το Σωματείο μας έδωσε την ευκαιρία στους συναδέλφους μας και τα παιδιά τους στην Κρήτη να γνωρί-
σουν την συναρπαστική ιστορία των δεινοσαύρων στο πέρασμα των χρόνων συναντώντας τις προσομοιώσεις
αυτών με αποκορύφωμα τον γιγαντιαίο Τυραννόσαυρο Rex! Πιστά αντίγραφα σκηνικών της εποχής των δει-
νοσαύρων αλλά και του ανθρώπου του Νεάντερνταλ γύρισαν το χρόνο πίσω και πραγματικά μας ταξίδεψαν.

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  3  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 9»  -  Κ υ ρ ι α κ ή  3  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 9

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Σ Τ Ο Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ ΟΠ Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Σ Τ Ο Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο
Ε π ί σ κ ε ψ η  σ τ ο  Μ ο υ σ ε ί ο  Η ρ α κ λ ε ι ώ ν  Ε π ί σ κ ε ψ η  σ τ ο  Μ ο υ σ ε ί ο  Η ρ α κ λ ε ι ώ ν  

1 4  &  2 1  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 8  -  4  &  1 1  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 81 4  &  2 1  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 8  -  4  &  1 1  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 8

Π ε ρ ι ή γ η σ η  σ τ ο  "Π ε ρ ι ή γ η σ η  σ τ ο  " D i n o s a u r i aD i n o s a u r i a P a r kP a r k ””
Δ ι ε θ ν έ ς  Ε κ θ ε σ ι α κ ό  Κ έ ν τ ρ ο  Κ ρ ή τ η ς  -  1 2  έ ω ς  3 1  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 8Δ ι ε θ ν έ ς  Ε κ θ ε σ ι α κ ό  Κ έ ν τ ρ ο  Κ ρ ή τ η ς  -  1 2  έ ω ς  3 1  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 8
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Στο χώρο του Dinosauria Park τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να περιηγηθούν συναντώντας ένα με-
γάλο αριθμό εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αμφίβιων δεινοσαύρων, που έφταναν μέχρι και ο
φυσικό τους μέγεθος. Η ρεαλιστική αναπαράσταση των δεινοσαύρων με κινήσεις και κραυγές έκαναν
τους μικρούς επισκέπτες να αντιληφθούν επακριβώς την υπόσταση ενός δεινοσαύρου και όλα αυτά σε έ-
να περιβάλλον πανομοιότυπο με αυτό της Μεσοζωικής εποχής! Το Σωματείο μας εξασφάλισε πέρα από
την περιήγηση στο πάρκο των δεινοσαύρων την προβολή 5D Cinema, προβολή μιας ταινίας θόλου, παι-
χνίδι στο Μουσείο πειραμάτων και τέλος την προβολή film Virtual reality.

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. 

Το Σωματείο μας ανακοίνωσε μία πολύ σημαντική συνεργασία του με την εταιρία ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ και
το πρόγραμμα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ το οποίο προσφέρει σημαντικά προνόμια και καλύψεις υγείας στα με-
γαλύτερα και πλέον αξιόπιστα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας. 

Το Σωματείο μας μπαίνει δυναμικά και στο κομμάτι της Υγείας και σας προσφέρει μέσω του προ-
γράμματος ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ τη δική μας κάρτα Υγείας.

Η Κάρτα Υγείας «Union Care for All» by eleftheras είναι μοναδική, με αποκλειστική χρήση από τα μέλη
του Σωματείου μας και τις οικογένειές τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί 9.294 συνάδελφοι και μέλη των οικογενειών τους με την
κάρτα Υγείας Union.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

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  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 9»  -  Σ ά β β α τ ο  3  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 9
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Στην οικογένεια συμπεριλαμβάνονται ο/η σύζυγος, τα ανύπαντρα ή διαζευγμένα ή άνεργα παιδιά α-
νεξάρτητα από την ηλικία τους και οι ηλικιωμένοι γονείς των δύο συζύγων, έως 10 άτομα, σύνολο. 

Η κάρτα προσφέρει σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας άμεση πρόσβαση στα συμβεβλημένα Ιδιω-
τικά Νοσοκομεία και Διαγνωστικά κέντρα της χώρας και σε ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Ιδιωτών Γιατρών &
Οδοντιάτρων. 

Πιο συγκεκριμένα σας προσφέρει:

✓ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις στα έκτακτα περιστατικά σε Παθολόγο, Γενικό Χειρουργό, Καρ-

διολόγο, Ορθοπεδικό στα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, 

✓ ΔΩΡΕΑΝ αιματολογικό έλεγχο μέσα από 6 check up/χρόνο για κάθε μέλος της οικογένειά σας στα

μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, 

✓ ΔΩΡΕΑΝ οφθαλμολογικό έλεγχο (αξίας 100) σε ηλικίες 55-75 ετών, 

✓ ΔΩΡΕΑΝ παιδίατροι & παιδοχειρουργοί στα έκτακτα περιστατικά στο ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ & Ευρωκλινική

ΠΑΙΔΩΝ. 

✓ 50% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις πανελλαδικά, 

✓ 50% έκπτωση και στα σιδεράκια (εξαιρούνται τα υλικά), 

✓ Προνομιακά πακέτα Διαγνωστικών εξετάσεων, σε κάποια κέντρα έκπτωση και στην τρέχουσα συμ-

μετοχή Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

✓ 24ωρο Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης μελών, 

✓ Προνομιακά Γυναικολογικά πακέτα εξετάσεων, 

✓ Προνομιακά Ανδρολογικά πακέτα εξετάσεων, 

✓ Λογοθεραπείες – Δωρεάν η πρώτη συνεδρία, 

✓ ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου, σε περίπτωση νοσηλείας, 

✓ Προνομιακές τιμές σε Φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες, 

✓ Προνομιακές τιμές σε Ψυχολογικές συνεδρίες, 

✓ Προνομιακές τιμές σε διαιτολόγους / διατροφολόγους, 

✓ Προνομιακές τιμές σε εναλλακτική / ολιστική ιατρική, 

✓ Προνομιακές τιμές σε επεμβατικές εξετάσεις κοσμητικής ιατρικής & Αισθητικές πράξεις. 

Ανάλογα με το νοσοκομείο που θα επιλέξετε για την νοσηλεία σας θα έχετε και την αντίστοιχη έκπτω-
ση. Σε περίπτωση χρήσης και ιδιωτικού ασφαλιστηρίου Eurolife θα υπάρχει κάλυψη μέρους του εκπιπτό-
μενου ποσού ανά περίπτωση και σε συνεννόηση με την Γραμμή Εξυπηρέτησης Μελών “ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ”. 

Η κάρτα «Union Care for All» by Eleftheras είναι η μόνη κάρτα στην αγορά 
που προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις και σε περίπτωση νοσηλείας.
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Πιστεύουμε ιδιαίτερα στη δυναμική και στη σπουδαιότητα που η κάρτα Υγείας “Union Care for All” by
Eleftheras μπορεί να έχει στη ζωή όλων μας και για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε υπηρεσία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ μέσα στο Σωματείο μας, με επικεφαλής τον κ. Γιώργο Μουρίκη, ο οποίος θα
είναι δίπλα σας, για να σας συμβουλεύει σε ιατρικά θέματα. Ο κος Γιώργος Μουρίκης είναι Ειδικός Καρ-
διολόγος. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 595939, Δευτέρα έως Παρασκευή - 09:00-12:00
e-mail: cardiogiomouri@yahoo.gr

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  τ η ς  Δ ω ρ ε ά ν  Κ ά ρ τ α  Υ γ ε ί α ςΠ α ρ ο υ σ ί α σ η  τ η ς  Δ ω ρ ε ά ν  Κ ά ρ τ α  Υ γ ε ί α ς

Η  π λ η ρ έ σ τ ε ρ η  Κ ά ρ τ α  υ γ ε ί α ς  τ η ς  α γ ο ρ ά ςΗ  π λ η ρ έ σ τ ε ρ η  Κ ά ρ τ α  υ γ ε ί α ς  τ η ς  α γ ο ρ ά ς
Τ Ω Ρ Α  κ α ι  γ ι α  τ η ν  δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α  ι α τ ρ ι κ ή  π ε ρ ί θ α λ ψ ηΤ Ω Ρ Α  κ α ι  γ ι α  τ η ν  δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α  ι α τ ρ ι κ ή  π ε ρ ί θ α λ ψ η

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 σε μία κατάμεστη από συναδέλφους-μέλη του Union αίθουσα του ξε-
νοδοχείου «ΑΜΑΛΙΑ» στην Πλ. Συντάγματος παρουσιάσαμε την δική σας Κάρτα Υγείας και τα ωφελήματα
που προκύπτουν από την χρήση της κυρίως στην ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ που ήταν και το κίνητρο
του Σωματείου μας. 

Αναδείξαμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Κάρτας Υγείας Union:

▶▶ Καλύπτει όλη την οικογένεια του μέλους μας

▶▶ Έχει πανελλαδική σχεδόν κάλυψη

▶▶ Αφορά Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια περίθαλψη

▶▶ Είναι τελείως δωρεάν για τα μέλη μας

Οι συνάδελφοι που παραβρέθηκαν στην παρουσίαση έλαβαν την ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ του Union που
διαθέτει την επιπλέον παροχή “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ-EMER-
GENCY” (Υπηρεσία Εντοπισμού θέσης και Τηλεϊατρικής φροντίδας που έχει εφαρμογή κάτω από κάθε συν-
θήκη, είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας ή όχι, εκδρομή, σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής αδιαθεσίας, έλλει-
ψης προσανατολισμού και ο,τιδήποτε άλλο, με την προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιημένο το 3G του κινητού
σας τηλεφώνου). 

Στον διάλογο που επακολούθησε της παρουσίασης της Κάρτας Υγείας που έκαναν:

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στάθης Χαρίτος

• Η κα Τζώρτζια Σεϊμένη – Διευθύντρια Δημ. Σχέσεων & Επικοινωνίας της ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

• Ο κ. Αντώνης Κατσαράς – Γενικός Διευθυντής της ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

ακούστηκαν από τους συναδέλφους πολύ θετικά σχόλια και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή του
Σωματείου μας. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ω ΝΠ Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Union Care for All

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΩΝ

CHECK-UP

ΓΙΑΤΡΟΙ

ΓΙΑΤΡΟΙ

Κάλυψη όλης της οικογένειας ανεξαρτήτως αριθμού μελών (περι-
λαμβάνονται Γονείς – Παιδιά & οι Γονείς των 2 Συζύγων)

6 Δωρεάν Check-up για το κάθε άτομο της οικογένειας

Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία λό-
γω επείγοντος περιστατικού σε Παθολόγους – Ορθοπεδικούς – Καρ-
διολόγους – Γενικούς Χειρουργούς και άλλες ειδικότητες

Απεριόριστες Επισκέψεις σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε όλη
τη Χώρα από 10€ κατόπιν ραντεβού

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ -
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Δωρεάν σε Παιδιάτρους και Παιδοχειρουργούς σε Συμβεβλημένα
Νοσοκομεία σε έκτακτα περιστατικά

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος σε Αθήνα από 55-75 ετών και Θεσ-
σαλονίκη ανεξαρτήτου ηλικίας. ΔΩΡΕΑΝ προεγχειρητικός έλεγχος
για Laser Μυωπίας, Υπερμετρωπίας, Πρεσβυωπίας, Αστιγματισμού,
εφ' όσον πραγματοποιηθεί το χειρουργείο. Επεμβάσεις Καταρράκτη,
Γλαυκώματος και Διαθλαστικές έως 50% έκπτωση. Βασικός οφθαλ-
μολογικός έλεγχος από 20€

ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΙ
Ειδικός Μαστολόγος στην Αθήνα με 10€ και Θεσσαλονίκη Δωρεάν
κατόπιν ραντεβού

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ψηφιακή Μαστογραφία από 20€

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Έως 50% έκπτωση σε όλους τις οδοντιατρικές και ορθοδοντικές ερ-
γασίες σε συμβεβλημένους οδοντιάτρους

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Σημαντικές εκπτώσεις στη συμμετοχή σας σε όλες τις συνταγογρα-
φούμενες εξετάσεις (ΕΟΠΥΥ) (από 10% έως 100%)

ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Εκπτώσεις σε Νοσηλείες σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία από 10% και
άνω

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ Δωρεάν σε περίπτωση νοσηλείας

ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ειδικός Παθολόγος, Γενικός Ιατρός, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γενι-
κός Χειρουργός 40€/επίσκεψη (Σ/Κ & αργίες 55€)

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έως 20% έκπτωση στο ημερήσιο νοσήλιο. Δωρεάν συνεδρίες. 15% έκ-
πτωση στις θεραπείες: Φυσικοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Λογοθερα-
πεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Υποστήριξη, Πελματογράφημα,
Ουροδυναμικό έλεγχο, Διαιτολογία-Παχυσαρκία
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Τέστ Πάπ, Ενδοκολπικός υπέρηχος, Κλινική εξέταση από Γυναικολό-
γο – από 29€

Από 130€

Από 40€

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Από 5€

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CEA, CA 15-3, CA19-9, CA125 – 30€

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 1 σημείου – από 20€ 
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 2 σημείων – από 25€

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Μεσοθεραπεία προσώπου για αντιοξείδωση, ενυδάτωση & λάμψη –
από 30€
Μεσοθεραπεία προσώπου για αναδόμηση  του δέρματος, σύσφιξη,
λάμψη και ενυδάτωση – από 40€
Μικροδερμοαπόξεση με διαμάντι – από 30€
Botox upper face – από 200€
Υαλουρονικό οξύ 1ml – από 130€
Laser αποτρίχωσης μπινίκι – από 30€
Laser αποτρίχωσης μασχάλης – από 30€

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ

Από 10€

ΩΡΛ ΠΑΚΕΤΑ

Ακουόγραμμα, τυμπανόγραμμα και κλινική εξέταση από ειδικό ωτο-
ρινολαρυγγολόγο – από 30€
Ρινοσκόπηση – από 25€
Λαρυγγοσκόπηση – από 25€

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Triplex καρδιάς – από 30€
Triplex καρδιάς, ΗΚΓ, καρδιολογική εξέταση (για ενήλικες & παιδιά)
– από 40€
Τέστ κοπώσεως – από 20€
Triplex καρδιάς, ΗΚΓ, τέστ κοπώσεως, καρδιολογική εξέταση – από
60€

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

PSA, υπέρηχος νεφρών-κύστεως-προστάτη πριν και μετά ούρησης,
ουρολογική εξέταση – από 30€
PSA, υπέρηχος νεφρών-κύστεως-προστάτη πριν και μετά ούρησης –
από 30€
PSA, free PSA – από 20€

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
Ακτινογραφία θώρακος, σπιρομέτρηση, οξυμετρία και κλινική εξέτα-
ση από ειδικό πνευμονολόγο – από 40€
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ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Χωρίς ταμείο 60€ (περιλαμβάνεται η μέθη)
Χωρίς ταμείο - 80€ (περιλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού)

Χωρίς ταμείο 85€ (περιλαμβάνεται η μέθη)
Χωρίς ταμείο - 105€ (περιλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού)

Από 49€ (περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Ανοσοσφαιρίνη lgE, 5 Rast
τέστ, Κλινική εξέταση από Αλλεργιολόγο)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από 15€

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ

Από 10€
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Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν  &  Π Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Ω ΝΠ Ι Ν Α Κ Ε Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν  &  Π Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Ω Ν
Σ Ε  Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α  Κ Ε Ν Τ Ρ ΑΣ Ε  Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α  Κ Ε Ν Τ Ρ Α

(Αττική - Βόρεια Ελλάδα - Λοιπή Ελλάδα)
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Τ Ο  Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ο  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο  Δ Ι Κ Τ Υ ΟΤ Ο  Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ο  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο  Δ Ι Κ Τ Υ Ο
Π Α Ρ Ο Χ Ο Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ  -  Ο Ι  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Π Α Ρ Ο Χ Ε ΣΠ Α Ρ Ο Χ Ο Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ  -  Ο Ι  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ

Λεπτομερής αναφορά για τις ως άνω περιπτώσεις στο site του Σωματείου μας www.unioneurobank.gr
πατώντας στο σχετικό εικονίδιο “Union Care for All by ELETHERAS” στην δεξιά στήλη.

Σε συνεργασία με την “Eurobank Household Lending” δημιουργήσαμε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “€πιστροφή U-
nion X 2” που αποτελεί σύστημα επιβράβευσης των μελών μας που είναι κάτοχοι της χρεωστικής κάρτας
Eurobank και την χρησιμοποιούν για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε δέκα οχτώ (18) συνεργαζόμενες
και ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ως εξής:

Για κάθε συναλλαγή του μέλους μας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (που παρακάτω θα αναφέ-
ρουμε) αυτό θα κερδίζει το διπλάσιο του αθροίσματος πόντων – ένας (1) πόντος = ένα (1) ευρώ – του Προ-
γράμματος που προσφέρει το Πρόγραμμα €πιστροφή της Eurobank!!!

Π.χ.: Αν μία συναλλαγή με χρεωστική κάρτα Eurobank σε μία από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις του Προ-
γράμματος “€πιστροφή Union X 2” επιφέρει στον κάτοχο της όφελος 5 €, τότε το μέλος του Union θα ει-
σπράξει την διπλάσια χρηματική αξία της επιστροφής, δηλαδή 10 €!!!

Αυτό για κάθε συναλλαγή, εντός αυτού του προγράμματος χωρίς περιορισμό στα είδη των υπηρεσιών
και των προϊόντων που το μέλος μας επιλέγει να αγοράσει. 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

€πιστροφή - €πιστροφή - UnionUnion X 2X 2

* ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: Σε όλο το δίκτυο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ πανελλαδικά με την επίδειξη της ταυτότητας μέ-
λους του Union Eurobank έχετε ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% για κάθε αγορά σας από τα είδη Ορόφου και
5% στα ηλεκτρονικά είδη και ηλεκτρικές μικροσυσκευές.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ;
ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗ €πιστροφή

1. Aegean - Καύσιμα / Λιπαντικά
2. Attica - Πολυκαταστήματα
3. ΕΚΟ - Καύσιμα / Λιπαντικά
4. Elin - Καύσιμα / Λιπαντικά
5. Eurobank Travel - Ταξιδιωτικά Γραφεία
6. Everest - Καφετέρια / Fast food
7. Hondos Center - Καλλυντικά Είδη
8. Jumbo - Παιχνίδια
9. La Pasteria - Εστιατόρια

10. ΠΛΑΙΣΙΟ - Η/Υ / Τεχνολογία κ.λπ.
11. Public - Τεχνολογία / Ψυχαγωγία
12. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο - Πάρκο
13. ΓΕΡΜΑΝΟΣ - Κινητή Τηλεφ. / Τεχνολ.
14. Intersport - Αθλητικά Είδη
15. ΙΚΕΑ - Είδη σπιτιού
16. Μασούτης - Super Market
17. Σκλαβενίτης - Super Market*
18. Χαλκιαδάκης - Super Market
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Το κόστος της παραπάνω παροχής (το διπλάσιο της €πιστροφής) αναλαμβάνει το Σωματείο μας, χωρίς
καμία επιβάρυνση των μελών του.

2. Το Προνόμιο δεν θα παρέχεται, όταν στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις ισχύουν έκτακτες προωθητικές
ενέργειες στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του Union Eurobank θα επω-
φελείται μεν από το αυξημένο ποσοστό €πιστροφής της έκτακτης προωθητικής ενέργειας χωρίς την
δυνατότητα διπλασιασμού του αυξημένου αυτού ποσοστού λόγω του Προνομίου.

3. Το παρόν έχει αόριστη διάρκεια αρχόμενη από την 15η Φεβρουαρίου 2018 και λήγει οποτεδήποτε κα-
ταγγελθεί από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή το “Union Eurobank” και την “Eurobank House-
hold Lending”. 

4. Το πρόγραμμα αφορά μόνο χρεωστικές κάρτες. Σε περίπτωση που σε μια επιχείρηση ισχύει άλλο πο-
σοστό €πιστροφής με χρεωστική και άλλο με πιστωτική κάρτα αυτό που διπλασιάζεται είναι επομένως
το ποσοστό €πιστροφής της χρεωστικής.

5. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μηχανογραφική εφαρμογή και συνδέει αυτόματα την κάρτα σας με τον δι-
πλασιασμό της €πιστροφής. Συνεπώς δεν χρειάζεται η επίδειξη κάρτας μέλους.

6. Το επιπλέον ποσό €πιστροφής το πληρώνει το Σωματείο και δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια σε συ-
νεργασία με τους εμπόρους. Συνεπώς δεν χρειάζεται να ενημερώσετε σχετικά τους ταμίες των επιχει-
ρήσεων.

7. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ενημέρωση των καρτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με ε-
πικαιροποίηση των μελών (νέα μέλη - αποχωρήσεις).

Από την 14/02/2019 υλοποιήθηκε η νέα μεγάλη προσφορά του Σωματείου μας μ ό ν ο  γ ι α  τ α  μ έ λ η
τ ο υ . Για κάθε αγορά προϊόντων εστίασης (γεύματα, μικρογεύματα, καφέδες, αναψυκτικά, γλυκά κλπ) α-
πό τα κυλικεία που λειτουργούν στους μαζικούς χώρους της Τράπεζας:

▶▶ Κτίρια Νέας Ιωνίας («γευσήνους»)

▶▶ Κτίριο Θεσσαλονίκης και Τεώ-Μοσχάτο («Otus»)

▶▶ Κτίριο Κύπρου και Αρχιμήδους-Αθήνα («Otus»)

έχετε έκπτωση 10%*, χωρίς όριο συναλλαγών κάθε μέρα-όλη μέρα για κάθε αγορά σας με την
χρεωστική κάρτα Eurobank!!!

Η προσφορά ισχύει και για όλους τους συναδέλφους-μέλη του Union Eurobank που επισκέπτονται τα
ως άνω κτίρια της Τράπεζας και όχι μόνο για όσους εργάζονται σε αυτά.

* Η έκπτωση (€πιστροφή) 10% υπολογιζόμενη π.χ. σε ημερήσιες αγορές αξίας 5 € αποφέρει ένα ό-
φελος 0,5 € την ημέρα, δηλαδή 12,5 € τον μήνα που στην τελική υπερκαλύπτει το σύνολο της συνδικα-
λιστικής εισφοράς του μέλους μας

ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ; ΣΕ ΚΕΡΝΑΜΕ!!!
(κάθε μέρα - όλη μέρα)
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Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται ο κύκλος του προγράμματος κατάρτισης μελών του Σωματείου μας
«Βασική Υποστήριξη Ζωής- Πρώτες Βοήθειες» που έχουμε ξεκινήσει εδώ και ενάμιση χρόνο. 

Την Πέμπτη 29/11/2018 πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη  σεμινάριο της σειράς στο αμφιθέατρο του Σω-
ματείου μας. Ο στόχος αυτής της σειράς σεμιναρίων είναι  να υπάρχουν σε όλες  τις υπηρεσίες και τα  κα-
ταστήματα  της Τράπεζας συνάδελφοι με γνώσεις στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, βρήκε για
ακόμη μια φορά μεγάλη ανταπόκριση από τους ίδιους τους συναδέλφους  γεγονός πολύ ευχάριστο.  

Οι συνάδελφοι που παραβρέθηκαν στην εκπαίδευση είχαν την ευκαιρία μεταξύ των άλλων να παρα-
κολουθήσουν: Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών, Βασική Υποστήριξη Ζωής, Χρήση Αυτόματου Εξωτερι-
κού Απινιδωτή, Εξειδικευμένες Τεχνικές Αναζωογόνησης κ.ά.

Είναι πλέον γνωστό ότι η γνώση ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ αποτελεί επιλογή ζωτικής σημασίας και ύψιστη
ανθρωπιστική συμπεριφορά. Οι συνάδελφοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα προβλήματα και τους κινδύ-
νους στο περιβάλλον τους, το μικρό και το μεγάλο, όπως στο σπίτι, στην εργασία, στη κοινωνία, στη φύση,
ώστε μέσα από τις ασφαλείς παρεμβάσεις τους, και την πρόληψη, να ανατρέπουν και να αποτρέπουν την
πορεία μιας δύσκολης κατάστασης, ενός ατυχήματος ή ακόμα το πιο σπουδαίο να σώζουν ζωές.

Ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο να προάγεται η πρόληψη και να εκπαιδεύεται όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερος αριθμός συναδέλφων, επειδή εκπαιδευμένοι συνάδελφοι  σημαίνει. περισσότερο ασφαλείς πολίτες
και ασφαλείς πολίτες σημαίνει... ΥΓΙΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για το ζήλο και τον ενθουσιασμό
τους, δείχνοντας έμπρακτα την διάθεσή τους για προσφορά στο συνάδελφο αλλά και το ευρύτερο κοινω-
νικό σύνολο.

Όλοι ζούμε καθημερινά στον χώρο εργασίας μας μία αναστάτωση που αφορά και την προσωπική μας
ζωή. Άγχος, απογοήτευση, αγωνία και θυμός αποτελούν τυπικές αντιδράσεις.

Πολλοί σύγχρονοι Οργανισμοί προηγμένων χωρών και επιχειρήσεων προσφέρουν σημαντική αρωγή
προς τους εργαζόμενους σε αυτές τις περιπτώσεις με την βελτίωση όχι μόνο της σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς των εκ-
προσώπων τους, αλλά και παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής. 

Το Σωματείο μας π ρ ω τ ο π ό ρ ο στην αναζήτηση λύσεων και στον τομέα αυτό έχει κατά το παρελθόν
παρουσιάσει ειδικά σεμινάρια για την διαχείριση του εργασιακού στρες που έγιναν δεκτά με ενθουσια-
σμό από τους συναδέλφους και γνώρισαν την αναγνώριση πολλών έγκυρων επιστημονικών φορέων. 

Ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες, για να «χτυπήσουμε το κακό στην ρίζα του», αφού πρώτα:

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
«Βασική Υποστήριξη Ζωής - Πρώτες Βοήθειες»

29 Νοεμβρίου 2018

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι ΑΣ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α

Ημερίδα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
«Η διαχείριση και η εκτίμηση του κινδύνου από το εργασιακό στρές»

7 Νοεμβρίου 2018
Πρωτότυπη μεθοδολογία σε 1η πανελλαδική παρουσίαση



Σωµατείο Union Eurobank

42

▶▶ Εντοπίσουμε το εργασιακό στρες.
▶▶ Καταγράψουμε το εργασιακό στρες.

Η τελική προσπάθεια απαιτεί τριμερή συνεργασία: Εργοδοτών – Εργαζομένων – Ειδικών (Γιατροί Εργα-
σίας-Ψυχολόγοι).

Όλα αυτά παρουσιάστηκαν συνοπτικά αλλά πρωτοποριακά την Τετάρτη 07/11/2018 στο Αμφιθέατρο
του Σωματείου μας με εισηγητές τους: Δρ. Δρακόπουλος Βασίλης – Ειδικός Ιατρός Εργασίας (τ. Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος) και Φράγκος Κώστας – Μηχανικός Η/Υ συ-
στημάτων, Επιστημονικός συνεργάτης Ελληνικής  Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος.

(Επιμέλεια-Συντονισμός Ημερίδας: Ροδόπουλος Νίκος, μέλος Δ.Σ. Union Eurobank-Γραμματέας Υγιει-
νής και Ασφάλειας της Εργασίας και Τραπεζικής Ασφάλειας).

Οι εργαζόμενοι  σήμερα στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που αυτές  έχουν προκύψει εί-
τε από τις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, είτε έχουν ενταθεί από την οικονομι-
κή κρίση. Σε αυτό το περιβάλλον, οι δεξιότητες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν έως σήμερα οι ίδι-
οι , αποδεικνύονται αναποτελεσματικά. Προβάλλει λοιπόν η ανάγκη, οι εργαζόμενοι να εξοπλιστούν με
νέους τρόπους και νέες γνώσεις αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους που είναι αποτέλεσμα των παρα-
πάνω βλαπτικών μεταβολών της ψυχικής μας υγείας.

Το Σωματείο Union Eurobank πάντα δίπλα στους συναδέλφους και στις οικογένειές τους, προσέφερε έ-
να δωρεάν βιωματικό σεμινάριο στα μέλη του, συμβάλλοντας στη διάγνωση του προβλήματος και κυρίως
στη μεθοδολογία αντιμετώπισης και επίλυσής του σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις νέες προκλήσεις:
▶▶ Πως μπορώ να είμαι ένας λειτουργικός εργαζόμενος, γονιός, σύζυγος; 
▶▶ Πως μπορώ να διαχειριστώ το άγχος της εργασίας και να μην το μεταφέρω στο σπίτι;
▶▶ Πώς μπορώ να εξασφαλίσω τη λειτουργικότητα της ευρύτερης οικογένειας;
▶▶ Εργασιακό  άγχος και στρες – μας επηρεάζει στην εργασία  μας, στην υγεία μας, στις αποφάσεις μας

και στην αποτελεσματικότητα μας – Υπάρχουν τρόποι απαλλαγής; Και όμως υπάρχουν. 

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η διακεκριμένη επιστήμονας Ψυχολογίας Δρ. Αφροδίτη Παπαϊωάν-
νου - Σπυρούλια, Συστημική - Οικογενειακή Μarte Ψυχοθεραπεύτρια  Meo, Εκπαιδεύτρια, Καθηγήτρια
- Ερευνήτρια Γνωστικής - Κλινικής Ψυχολογίας, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Ψυχολογίας SCG - Επιστημο-
νικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Το ΚΤΕΟ AUTOPASS  προσφέρει ειδικές τιμές για τα μέλη του Union. 
Αυτοκίνητα μαζί με κάρτα καυσαερίων:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 ευρώ
Δίκυκλα:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 ευρώ
Φορτηγά μαζί με κάρτα καυσαερίων:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 ευρώ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
24 Φεβρουαρίου 2018 - Αμφιθέατρο Union

Οι συνέπειες του εργασιακού άγχους στα άτομα και τις εταιρείες:
Αξιολογώντας τους κινδύνους και αποσκοπώντας στην πρόληψη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΤΕΟ "ΑUTOPASS"
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Τα μέλη του Union πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά για να κλείνουν ραντεβού και να αναφέρουν
την ιδιότητα του μέλους προκειμένου να  έχουν την έκπτωση.

(Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 163-Αθήνα, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3417777)

▶▶ 1η ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Το Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής & Πολιτιστικής Διάπλασης σας προτείνει να γυμναστείτε στις καλύ-
τερες εγκαταστάσεις της Αθήνας, στο Ο.Α.Κ.Α. (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ), συμμετέχο-
ντας στις πιο σύγχρονες μεθόδους προπόνησης με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα! Το ΟΑΚΑ37 σας
προσφέρει:

Δωρεάν εγγραφή (όφελος 30 €) και έκπτωση 30% - 50% αποκλειστικά για τα μέλη του σωματείου μας
και των οικογενειών τους στα προγράμματα:

• Personal Training one to one & small group (6 hrs)

• Indoor Cycling - SPINNING®     

• Indoor Rowing Concept2®· (κωπηλασία κλειστού χώρου)    

• TRX Functional Training (κυκλική προπόνηση)

• CrossFit

• CyBox (Cycling + Boxing)

• Yoga - Pilates

• Running Club, K1 OAKA (στίβος)

με μόνο 89 €/δίμηνο για τα Ομαδικά και 70 € τα Personal/Group Personal. 

Στην ιστοσελίδα www.oaka37.com θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενημέρωσή
σας. Επιπλέον σε όλα τα μέλη του ΟΑΚΑ37 παρέχεται Δωρεάν εγγραφή και ειδικές προνομιακές τιμές
στα παιδικά τμήματα κολύμβησης και πόλο στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό κολυμ-
βητήριο. 

▶▶ 2η ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Το Mini Tennis Club παρέχει στα παιδιά των μελών μας την εξής προσφορά:
Έκπτωση 20% στα μηνιαία κόστη, η οποία θα διαρκέσει για τον πρώτο χρόνο συμμετοχής στα προ-

γράμματα μας!
Κόστος μαθημάτων (προ έκπτωσης)

• 1-8 ετών: 1 φορά/εβδ. 40 €/μήνα και 2 φορές/εβδ. 70 €/μήνα

• Εγγραφή: 25 €

Στόχος είναι η μύηση όλο και περισσότερων παιδιών στον κόσμο του τένις, μέσω των πρωτοποριακών
αθλητικών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων. Τμήματα: 

▶▶ 2-3 ετών: Το μάθημα γίνεται με διαδραστικό τρόπο με τη συμμετοχή των γονέων. Τα παιδιά από νε-
αρή ηλικία έρχονται σε επαφή με το τένις με διασκεδαστικό τρόπο προάγοντας τη σωματική και ψυ-
χική υγεία και ωριμάζουν ψυχοκινητικά.

▶▶ 4-5 ετών: Τα παιδιά μαθαίνουν τα βασικά χτυπήματα του τένις (forehand, backhand, servis, volle) κα-
θώς και τους κανόνες του παιχνιδιού.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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▶▶ 6-8 ετών: Τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν ανταλλαγές μεταξύ τους στα Mini Tennis Courts και προε-
τοιμάζονται για την ομαλή ένταξη τους στα κανονικού μεγέθους Courts έχοντας όλα τα εφόδια και τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Το Mini Tennis Club διαθέτει ολοκαίνουργια κλειστή αίθουσα προπονήσεων και αποδυτήρια για τους
μικρούς μας φίλους. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Λ. Μεσογείων 446, Αγία Παρασκευή.

Στην προσπάθειά μας να πετύχουμε για τα μέλη μας καλύτερους όρους συνεργασίας με ταξιδιωτικά
γραφεία εξασφαλίσαμε τις παρακάτω προσφορές:

1. 1. EurobankEurobank traveltravel
Το  Εurobank Travel συμμετέχει στην προσφορά του Σωματείου μας στο πρόγραμμα της διπλής επι-

στροφής (με την χρήση χρεωστικής κάρτας) και αρκεί ένα τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό κέντρο (210
4849900) και οι έμπειροι συνάδελφοι του Εurobank Travel είναι στη διάθεσή σας για:

• Ταξιδιωτικές πληροφορίες για οποιονδήποτε προορισμό σας ενδιαφέρει

• Κρατήσεις εισιτηρίων και ξενοδοχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την Ελλάδα και το εξωτερικό

• Οργανωμένες εκδρομές ανά τον κόσμο σε συνεργασία με στους μεγαλύτερους ταξιδιωτι-
κούς οργανισμούς

To Eurobank Travel εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια στους κατόχους καρτών Eurobank:

▶▶ 6 Άτοκες δόσεις για συναλλαγές άνω των € 90! *ΤΩΡΑ ΚΑΙ ONLINE*                          
▶▶ Συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιβράβευσης με 1%*
▶▶ Για τα μέλη του Union ισχύει η διπλή επιστροφή (Eπιστροφή Union Χ 2)
▶▶ Προνομιακές τιμές
▶▶ Αποκλειστικές προσφορές
▶▶ Δωρεάν παράδοση εισιτηρίων στο χώρο που μας υποδεικνύετε

2. 2. S ignature  TRAVELSignature  TRAVEL
Η εταιρία Signature travel παρείχε έκπτωση στα οργανωμένα της ταξίδια 4% στις τιμές μετρητοίς ή 5%

με πιστωτική κάρτα. Η εταιρία μετέχει στο πρόγραμμα επιστροφής με τις κάρτες της Eurobank με ποσο-
στό 1,5% (εξαιρούνται τα μεμονωμένα αεροπορικά εισιτήρια και οι online συναλλαγές) και υπάρχει και η
δυνατότητα άτοκων δόσεων.

3. 3. JOY toursJOY tours
Το πρακτορείο JOY tours πρόσφερε ειδική έκπτωση σε καθένα από τα μέλη μας ύψους 50 € ανά άτομο

στις παρακάτω εκδρομές:

◼ ΒΙΕΝΝΗ: 5 ΗΜΕΡΕΣ 
◼ ΒΑΥΑΡΙΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ: 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΦΘΗΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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◼ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΔΩΡΟ ΒΙΕΝΝΗ): 5 ΗΜΕΡΕΣ
◼ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: 4 ΗΜΕΡΕΣ 
◼ΜΑΛΤΑ: 5 ΗΜΕΡΕΣ
◼ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ: 5 ΗΜΕΡΕΣ
◼ ΠΡΑΓΑ: 5 ΗΜΕΡΕΣ 
◼ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: 8 ΗΜΕΡΕΣ
◼ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ: 9 ΗΜΕΡΕΣ

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

▶▶ Τριήμερη εκδρομή από τις 26 έως 28 Μαΐου 2018 (Αγίου Πνεύματος) επισκεπτόμενοι την μοναδι-
κή Τήνο. Το πρόγραμμα της εκδρομής περιελάμβανε περιηγήσεις στις τοποθεσίες: Κιόνια, Πύργος,
Υστέρνια, Καρδιανή, Κολυμπίθρες, Άγιο Σώστη.

▶▶ Τριήμερη εκδρομή στις 14-15-16 Δεκεμβρίου 2018 στην ορεινή Ναυπακτία. Το πρόγραμμα της εκ-
δρομής περιελάμβανε περιηγήσεις στις τοποθεσίες: Άνω Χώρα, Μοναστήρι Αμπελακιώτισας, Ναύ-
πακτος, Μοναστήρι Τρικόφρου-Ευπαλίου. 

▶▶ Τριήμερη εκδρομή στις 23-24-25 Μαρτίου 2019 (Ευαγγελισμού) στο Πήλιο, το θρυλικό βουνό των
Κενταύρων, με τεράστια αποδοχή από τα μέλη μας. Το πρόγραμμα της εκδρομής περιελάμβανε
τον γύρο του Πηλίου με περιηγήσεις στις τοποθεσίες: Πορταριά, Χάνια, Τσαγκαράδα, Μηλιές, Βό-
λος, Μακρινίτσα. 

Έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε το εκδρομικό μας πρόγραμμα και να βάλουμε στόχο και προορισμούς ε-
κτός Ελλάδος.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) αιμοδοσίες στις 15 & 16 Μαΐου 2018 και στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2018 στο
Κέντρο Αιμοδοσίας του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» Γ. Κ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Εξυπηρετήθηκαν 21 περιπτώ-
σεις συναδέλφων με 38 φιάλες αίματος και το απόθεμα ανέρχεται στις 31/12/2018 στις 445 φιάλες αίμα-
τος.

Α)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 460
συνάδελφους.

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

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Union - ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Union ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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BB)) 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 40 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 1.000!!!

Στην κατάμεστη από κόσμο της Τράπεζας (700 συνάδελφοι και τέκνα που βραβευτήκαν) αίθουσα “A-
thenaeum Ballroom” του Intercontinental Hotel έγινε και φέτος η πανηγυρική τελετή βράβευσης των παι-
διών των υπαλλήλων της Τράπεζας (μαθητών και φοιτητών) που αρίστευσαν στις σχολικές και ακαδημαϊ-
κές τους επιδόσεις έτους 2016-2017, σύμφωνα με την πρόβλεψη των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) του Σωματείου μας με την Διοίκηση της Τράπεζας (Ε.Σ.Σ.Ε. 03/01/2002, Ε.Σ.Σ.Ε.
19/07/2004, Ε.Σ.Σ.Ε. 20/03/2008) ως εξής:

◆ Αριστούχοι απόφοιτοι Γυμνασίου (500 €)
◆ Αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου (1.000 €)
◆ Οι 10 πρώτοι εισαχθέντες σε Α.Ε.Ι. (2.000 €)
◆ Οι αριστούχοι-πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (3.000 €)
◆ Οι αριστούχοι-πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. για μεταπτυχιακό (6.000 €)

Τα χρηματικά βραβεία παρέδωσαν εκ μέρους της Τράπεζας ο τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Καραμού-
ζης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φ. Καραβίας και η τέως Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ.
Αθηνά Δεσύπρη. 

Εκ μέρους του Union Eurobank (που συνδύασε την εκδήλωση με τον εορτασμό για τα 40 χρόνια δράσης
του Σωματείου) τα αναμνηστικά αγαλματίδια με τον Ηνίοχο των Δελφών έδωσαν στα αριστούχα παιδιά
των συναδέλφων μας ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Στάθης Χαρίτος και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ., Γιάννης Σιδε-
ράτος.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο κ. Θ. Καλαντώνης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
οι Γενικοί Διευθυντές: Ι. Γιαννακλής, Χ. Αδάμ, Α. Πανούσης, ο τώες Εντεταλμένος Επικεφαλής Δικτύου Κα-
ταστημάτων, κ. Δ. Κυπαρίσσης και πολλοί Αναπλ. Γεν. Διευθυντές, Βοηθοί Γεν. Διευθυντές και Τομεάρχες
της Τράπεζας. 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ «ΗΝΙΟΧΟΣ» 2018

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Π α ρ α σ κ ε υ ήΠ α ρ α σ κ ε υ ή 0 9 / 0 3 / 2 0 1 8  -  0 9 / 0 3 / 2 0 1 8  -  I n t e r c o n t i n e n t a lI n t e r c o n t i n e n t a l
Χ ο ρ ο ε σ π ε ρ ί δ α  Χ ο ρ ο ε σ π ε ρ ί δ α  U n i o nU n i o n E u r o b a n kE u r o b a n k
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Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το γεγονός της αύξησης των βραβευόμενων/αριστούχων παιδιών φέτος, πα-
ρά την συρρίκνωση του πληθυσμού της Τράπεζας (βραβεύθηκαν 231 παιδιά), όπως επίσης και η αναφο-
ρά του στατιστικού που δείχνει την διαχρονική καταξίωση αυτού του ωραίου θεσμού στους κόλπους της
Τράπεζας: Στα 17 χρόνια λειτουργίας του έχουν βραβευθεί 1.600 παιδιά συναδέλφων μας!!!

Ομιλητές της ΕκδήλωσηςΟμιλητές της Εκδήλωσης

Η εκδήλωση άνοιξε με Video που παρουσίασε την φετινή δράση και πορεία του Σωματείου μας. 
Κατά σειρά μίλησαν στους παρευρισκομένους συναδέλφους και τα προς βράβευσης παιδιά τους:

▶▶ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Union Eurobank, σ.δ. Στάθης Χαρίτος
▶▶ Η τέως Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, κα Αθηνά Δεσύπρη
▶▶ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας

Όλοι οι ομιλητές εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για τα αριστούχα παιδιά των υπαλλήλων της Τρά-
πεζας και τις προσπάθειες τους που ευδοκίμησαν, αλλά και για τους γονείς συναδέλφους που στάθηκαν
δίπλα τους και στήριξαν τις προσπάθειες τους από κάθε πλευρά.

Εξήραν αυτό το θεσμό της βράβευσης των αρίστων και χαιρέτησαν την συνύπαρξη στον ίδιο χώρο των
συναδέλφων, της Διοίκησης της Τράπεζας και του αντιπροσωπευτικού Σωματείου που επί 17 χρόνια στη-
ρίζει και χρηματοδοτεί αυτή την εκδήλωση.

Η 1η των πρώτων ήταν δική μας! Αλεξία Κατσικογιάννη:Η 1η των πρώτων ήταν δική μας! Αλεξία Κατσικογιάννη:
κόρη της συναδέλφου Σταυρούλας Νιάρχουκόρη της συναδέλφου Σταυρούλας Νιάρχου

Η πιο δυνατή στιγμή της βράβευσης αφορούσε την κόρη της συναδέλφου μας, διευθύντριας στο κατά-
στημα της Τράπεζας 066 (Χαϊδαρίου), Σταυρούλας Νιάρχου, την 18χρονη Αλεξία Κατσικογιάννη, που όχι
μόνο πέρασε 1η στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, αλλά πέτυχε και την υψηλότερη επίδοση πανελλαδικά, α-
φού συγκέντρωσε σχεδόν το απόλυτο «ΑΡΙΣΤΑ» με 19.854 μόρια!!!

Καλωσορίζοντας το νέο έτος 2019, το Σωματείο μας πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
βασιλόπιτας για τα μέλη του σε πέντε (5) μεγάλες πόλεις, ως εξής:

▶▶ Στην Αθήνα την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 σε ένα από τα πιο γνωστά κέντρα διασκέδασης στο
«Άσπρο Πιάτο» στη Νέα Σμύρνη.

▶▶ Στο Ηράκλειο Κρήτης το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 στον «Κήπο των Αισθήσεων».
▶▶ Στην Πάτρα την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 στο κέντρο «Κοράλλι στο Ρίο».
▶▶ Στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 στο γνωστό bar-restaurant της παραλίας “Les Za-

zous”.
▶▶ Στην Ρόδο την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στο παραδοσιακό εστιατόριο «Πολλωνιάτισα».

Όλες τις εκδηλώσεις αγκαλιάστηκαν με ενθουσιασμό από τα μέλη μας και οι τυχεροί συνάδελφοι που
κέρδισαν το φλουρί πήραν σημαντικά δώρα!

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2019
για τα μέλη μας σε όλη την Ελλάδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ομόφωνα το Δ.Σ. του Union στις 18/12/2018 υιοθέτησε τις θέσεις της ανεξάρτητης παράταξης που στη-
ρίζει στο πλαίσιο της Ο.Τ.Ο.Ε. («Νέα Πορεία»), οι οποίες δίνουν διέξοδο σε χρονίζοντα προβλήματα του
Κλάδου, όπως: 

1. Ασυμβίβαστο συνδικαλιστών με κόμματα
Μετά την παρακμή του πελατειακού, κομματικού, ρουσφετολογικού, σπάταλου και αντιπαραγωγικού

δημόσιου τομέα ―οι βασικές δομές και επιλογές του οποίου μας οδήγησαν στα μ ν η μ ό ν ι α και στην ξέ-
νη κ α τ ο χ ή ― επιβάλλεται η έγκριση από την Ο.Τ.Ο.Ε. ενός καταστατικού «Κώδικα Δεοντολογίας» στα
συνδικάτα που θα καθιερώνει το α σ υ μ β ί β α σ τ ο συνδικαλιστών που μετέχουν στα όργανα διοίκησης
και κομματικών στελεχών. 

Αυτό δεν σημαίνει ούτε «αφυδάτωση» από τις ιδεολογίες, ούτε αφορισμός συλλήβδην των κομμάτων
που εφόσον κινούνται εντός του θεσμικού τους ρόλου μπορούν να γίνουν «κύτταρα» δημοκρατίας… 

2. Υπογραφή νέας κλαδικής Σ.Σ.Ε.
Η Κλαδική Σ.Σ.Ε. έ λ η ξ ε τον Δεκέμβριο του 2018 και ο χρόνος που απέμενε στη νέα Διοίκηση που προ-

έκυψε από το 32ο Συνέδριο για σύναψη νέας Σ.Σ.Ε. ήταν ελάχιστος.
Τυχόν μη ανανέωση της θα μετέτρεπε τον εργασιακό χώρο στις Τράπεζες σε πραγματική «ζούγκλα» με

απεριόριστες απώλειες για τα επί σειρά ετών δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων. 
Στην προηγούμενη τριετία, η παράταξη μας στο Γενικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε. (Μάρτιος 2016), απο-

δέχτηκε την αναγκαιότητα υπογραφής της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και την υπερψήφισε, αναγνωρίζοντας ό-
τι ήταν μία σύμβαση η οποία δεν εκχωρούσε τίποτα (σε σύγκριση με αυτήν του 2013), αλλά ταυτόχρο-
να τα πενιχρά οφέλη της έμειναν ανεκμετάλλευτα, αφού 2½ χρόνια μετά υπάρχουν ακόμα «ουρές» και
εκκρεμότητες που δεν επιτρέπουν την πλήρη υλοποίησή της και καθιστούν ορισμένες διατάξεις ανε-
φάρμοστες.

3. Προστασία απασχόλησης
Οι ασαφείς ρήτρες προστασίας της απασχόλησης που ενσωματώθηκαν στις Κλαδικές Σ.Σ.Ε. του 2013

και 2016 ―παρ’ όλο που στην ουσία εξέφραζαν ευχές και επιθυμίες― στην πράξη δεν έφεραν σε δύσκο-
λη θέση τον κλάδο καθώς συνεχίστηκαν αθρόα τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου σε όλες τις Τράπεζες.
Έχουμε εκφράσει διαχρονικά την θέση μας υπέρ των ήπιων μορφών μείωσης του προσωπικού (Προγράμ-

ΑΠΑΙΤΗΣΑΜΕ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΟΥΣΙΑΣ…

Τί προτείναμε για την έξοδο από την κρίση
του συνδικαλιστικού κινήματος των τραπεζοϋπαλλήλων
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ματα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού Π.Ε.Ε.Π. - δανεισμός σε θυγατρικές κ.ά.) που αποσυμπιέζουν το
πλεονάζον προσωπικό αλλά κυρίως, γίνονται με την συναίνεσή του.

Από την άλλη μεριά, βρίσκεται σε έξαρση το δανειζόμενο προσωπικό, το outsourcing, η επιστροφή και
ανάληψη εργασίας από προσωπικό που είχε αποχωρήσει με Π.Ε.Ε.Π. (!) μέσω τρίτων εταιρειών. Καλέσα-
με τα όργανα της Ομοσπονδίας να πάρουν θέση στα παραπάνω ζητήματα και προτείναμε την θεσμική κα-
τοχύρωση του Τραπεζικού επαγγέλματος, σε μία εποχή που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την συναίνε-
ση της εργοδοσίας, καθώς οι Τράπεζες πιέζονται από το «σκιώδες» Τραπεζικό σύστημα και η προτεινό-
μενη ρύθμιση θα κατοχύρωνε και τις δικές τους εργασίες.

Και όλα αυτά καθώς τρέχει το τραίνο του digital banking, (που καμία Τράπεζα δεν θέλει να χάσει) και
θα συμβάλει στην απώλεια θέσεων εργασίας, αφού τα εξειδικευμένα προσόντα που απαιτούνται δεν λύ-
νονται με επανακατάρτιση, αλλά και οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού πιθανώς να είναι άλλης μορ-
φής…

4. Δανεισμός μισθωτού
Είναι διαδεδομένο το φαινόμενο του «δανεισμού» των υπηρεσιών του μισθωτού προς την Τράπεζα –

εργοδότη, αλλά και το αντίστροφο. 
Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε «κατόπιν εορτής», όταν και η «εξωτερίκευση» έχει επιβληθεί, αλλά

και η «μετανάστευση» είναι δεδομένη, αφού η χώρα μας δεν διαθέτει «κλειστό» και αυτοδύναμο σύστη-
μα Οικονομίας, αλλά συγκαταλέγεται σε μία από τις 27 χώρες – μέλη της Ε.Ε. και τελεί υπό κηδεμονία. 

Η «φάμπρικα» των ενοικιαζόμενων εργαζομένων θεσμοθετήθηκε από την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με
τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του Ν. 2956/2001 και την Υπουργική Απόφαση 30342/2002 και α-
ποτελεί κλασική μορφή ε λ α σ τ ι κ ή ς σχέσης εργασίας που υπάγεται στην προσωρινή απασχόληση.

Πρόκειται για «κατ’ επάγγελμα» δανεισμό στο πλαίσιο μιας κατ’ εξακολούθηση ασκούμενης επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας με σκοπό το κέρδος και με την εταιρική  μορφή της Α.Ε.

Οφείλει λοιπόν εδώ η Ο.Τ.Ο.Ε. να παρέμβει και να ρ υ θ μ ί σ ε ι αυτή τη μορφή απασχόλησης στις Τρά-
πεζες που ούτως ή άλλως υπάρχει, όπως για παράδειγμα:

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

▶▶ Χρονική διάρκεια σύμβασης, όχι πέραν των 16 μηνών, άλλως μετατροπή της αυτόματα σε αορί-
στου χρόνου.

▶▶ Εγγραφή των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας στα Πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη της Ο.Τ.Ο.Ε.
έτσι ώστε αυτοί να δικαιούνται των ρυθμίσεων των επιχειρησιακών και κλαδικών Σ.Σ.Ε., όπως οι
λοιποί εργαζόμενοι στην ίδια Τράπεζα. Έτσι εφαρμόζεται η «αρχή της ίσης μεταχείρισης» και σπά-
ει το καθεστώς της εκμετάλλευσης των ενοικιαζομένων συναδέλφων που έχει αποκληθεί «δουλε-
μπόριο» (κατεύθυνση – οδηγία).

▶▶ Να απαγορεύεται σε εκείνη την Τράπεζα που δανείζεται εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας η
χρήση του θεσμού της προσωρινής, αλλά και της μ ε ρ ι κ ή ς απασχόλησης, αν κατά τον προηγού-
μενο χρόνο έχει προβεί σε ομαδικές απολύσεις ανεξαρτήτως ειδικότητας ή είχε αντικαταστήσει
εργαζόμενους από το Τακτικό Προσωπικό που απεργούσαν.

Ο «γνήσιος» δανεισμός είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα και χαρακτηρίζεται από το ότι ο εργαζόμε-
νος προσλαμβάνεται με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αρχικό εργοδότη και μόνο ευκαιρια-
κά και προσωρινά προσφέρει αυτές σε ένα τρίτο εργοδότη (συνήθως σε θυγατρική της Τράπεζας εται-
ρεία) για διαφόρους λόγους, όπως:
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- Πλεονάζει προσωπικό στον αρχικό εργοδότη. 
- Υπάρχει έλλειψη Προσωπικού ή παροδική ανάγκη στον έμμεσο εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο δανειζόμενος εργαζόμενος αυτής της κατηγορίας:

▶▶ Πρέπει να συναινέσει ο ίδιος στον δανεισμό του.
▶▶ Διατηρεί όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά του δικαιώματα, όπως πριν τον δανεισμό του.
▶▶ Υπογράφει τη σύμβαση του δανεισμού των υπηρεσιών του από κοινού με τον άμεσο και τον έμμε-

σο εργοδότη του.
▶▶ Με τη λήξη της σύμβασης δανεισμού η σχέση εργασίας του με τον αρχικό εργοδότη επαναλει-

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

Η λύση αυτή του «γνήσιου» δανεισμού δεν βλέπουμε το λόγο γιατί θα πρέπει να «τσουβαλιάζεται» μα-
ζί με την περίπτωση του «κατ’ επάγγελμα» δανεισμού, όταν μάλιστα διασφαλίζεται η σ υ ν α ί ν ε σ η του
εργαζόμενου που πολλές φορές μπορεί να είναι ε π ι λ ο γ ή του και να αφορίζεται γενικώς με την καλλιέρ-
γεια σκόπιμης σύγχυσης. Σε πολλές περιπτώσεις δίνει λύσεις σε θέματα απορρόφησης ή και αξιοποίη-
σης Προσωπικού στις Τράπεζες, ειδικά εκείνες που έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες συγχωνεύσεις
και εξαγορές άλλων…

5. Μορφές ελαστικής απασχόλησης
Οι ευέλικτες μορφές, ανασφαλούς εργασίας, είναι υπαρκτές πλέον στη χώρα μας και αφορούν εργαζό-

μενους:
- Με προσωρινή απασχόληση 
- Με μερική απασχόληση 
- Με «κατ’ επάγγελμα» δανεισμό 
- Με εκ περιτροπής απασχόληση
- Με εποχιακή απασχόληση

Ήρθε η ώρα της άρσης της πεισματικής αποστασιοποίησης από τα συστήματα που προήλθαν από την
Ε.Ε. στο πλαίσιο μιας πολιτικής που στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας εφόσον πλέον η χώρα έ-
χει βυθιστεί στην «μέγγενη» της ΥΦΕΣΗΣ…

Ήρθε η ώρα της ρυθμιστικής παρέμβασης του σ.κ., τόσο της Γ.Σ.Ε.Ε., όσο της Ο.Τ.Ο.Ε., με πρώτο ζητού-
μενο τη θωράκιση όλων των μορφών των ευέλικτων και ελαστικών συμβάσεων εργασίας, άσχετα από
ιδεολογοπολιτικές επιμέρους διαφωνίες και σκοπιμότητες.

6. Λύση στο Ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων
Αποτελεί ένα από τα τρία εργαλεία κάθε Πολιτείας για εισοδηματική ισοκατανομή  μαζί με το Φορολο-

γικό Σύστημα και το Προνοιακό Σύστημα. 
Παρ’ όλα ταύτα το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως λειτουργεί στη χώρα μας για την κύρια,

αλλά και την επικουρική σύνταξη βασίζεται στην ανισότητα: Μπορεί να δώσεις περισσότερα και να πά-
ρεις λιγότερα. Αλλά και το αντίστροφο!

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

Για πολλά χρόνια το Ασφαλιστικό ήταν και είναι το πεδίο ενασχόλησης της Ο.Τ.Ο.Ε., όπου όμως κατα-
γράφτηκαν επιμέρους ήττες, εφ’ όλων των Κυβερνήσεων, τα τελευταία  30 χρόνια τουλάχιστον.
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Το όραμα του Ενιαίου Ταμείου κύριας σύνταξης των τραπεζοϋπαλλήλων διαδέχτηκε το όραμα του
Ενιαίου Ταμείου επικουρικής ασφάλισης του Κλάδου και το πιο πρόσφατο αυτό του Ενιαίου Ταμείου
Υγείας όλων των Τραπεζών.

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

Η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την Ο.Τ.Ο.Ε. που αφορούν την ικανότητα της για διαπραγμάτευση και
σύναψη Κλαδικών Σ.Σ.Ε., εξαιτίας της αντεργατικής, μνημονιακής νομοθεσίας και της υποκρυπτόμενης
εργοδοτικής σκοπιμότητας που την επέβαλε δημιουργεί και νέα δεδομένα για την δράση της Ομοσπον-
δίας στο ζήτημα αυτό! 

Ο Κλάδος μας και τα Ασφαλιστικά του Ταμεία της λεγόμενης «κοινωνικής ασφάλισης» πλήρωσε ακρι-
βά το τίμημα του «κουρέματος» του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου (P.S.I.) της 09ης/03/2012. Μόνο για
το Ε.Τ.Α.Τ., τα 508,5 εκ. € του αρχικού κεφαλαίου των αποθεματικών  του κατέληξαν στα 214 εκ. €! Μόνο
για τον κλάδο υγείας των Τραπεζών (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., τα 453 εκ. € του αρχικού κεφαλαίου
των αποθεματικών του κατέληξαν στα 190 εκ. €!

Επί της ουσίας δεν υπήρξε διαφωνία στις προτάσεις της Ο.Τ.Ο.Ε. για ε ν ι α ί ο ταμείο επικουρικής α-
σφάλισης και υγείας για το σύνολο του Κλάδου. 

Ο μοναδικός δρόμος όμως που είχε μείνει για την κατάληψη αυτού του στόχου ήταν η κατεύθυνση της
υποχρεωτικής ασφάλισης στο πλαίσιο της δημιουργίας Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν.
3029/2002, μακριά από την κρατική διοίκηση και διαχείριση αφού οι πόροι των Ταμείων είναι οι ασφαλι-
στικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών και μόνο αυτοί.

Αυτό δυστυχώς έγινε αντιληπτό με καθυστέρηση το 2018, όταν η Ομοσπονδία ξεκίνησε μία προσπά-
θεια να εξασφαλίσει τους πόρους των επιπλέον παροχών σε χρήμα του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και να τις διοχετεύσει
σε ένα νέο φορέα με τη μορφή Τ.Ε.Α.  

Κaι επειδή «χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να κολλήσει ένα βάζο, παρά για να το σπάσεις», ου-
δείς ασχολήθηκε με την πρότασή μας για «ΕΝΙΑΙΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛ -
ΛΗΛΩΝ» που ανταποκρινόταν στις νέες συνθήκες, ένωνε τον Κλάδο, διατηρούσε τον κεντρικό – ρυθμιστι-
κό ρόλο της Ο.Τ.Ο.Ε. και δεν θα άφηνε περιθώριο για τη βίαιη και αντισυνταγματική εκτροπή της κατάρ-
γησης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ρύθμιζαν την ίδρυση και τη λειτουργία των
Ειδικών Ταμείων σε κάποιες Τράπεζες. Σ’ αυτό το Ταμείο θα μπορούσε να λειτουργήσει και λογαριασμός
«ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» χρηματοδοτούμενος από τους  εργοδότες τουλάχιστον στο ισόποσο της
ζημίας που επιφέρουν στα ασφαλιστικά Ταμεία οι πρόωρες έξοδοι των τραπεζοϋπαλλήλων. Ενώ είχαμε τη
νομική βάση (Ν. 3029/02) στο άρθρο 7, δεν κάναμε τίποτα να αξιοποιήσουμε το νέο θεσμό!

Φυσικά δεν είχε τύχη και η πρόταση που εγγράφως έχουμε υποβάλει από το 26ο Συνέδριο της Ο.Τ.Ο.Ε.
(Οκτώβριος 2000) για κλαδική ρύθμιση με καθιέρωση ενιαίου συστήματος «ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ» των
Τραπεζοϋπαλλήλων και χρηματοδότησης της απορρόφησης πλεονάζοντος προσωπικού με τη δημιουργία
«ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», κατά το ιταλικό σύστημα, έστω κι αν η Ο.Τ.Ο.Ε. διέθε-
τε στα χέρια της τέτοια επεξεργασμένη πρόταση. Δυστυχώς και πάλι δικαιωθήκαμε αργά, όταν η Διοίκηση
της Ο.Τ.Ο.Ε. εισηγήθηκε την ίδια πρόταση στο Γ.Σ. (Αύγουστος 2017), ενώ έχουν χαθεί ήδη 17 χρόνια…

Ας κρίνουν οι συνάδελφοι ποιοι έχουν ρεαλιστικές λύσεις για τα προβλήματα τους και κυρίως για το υ-
παρξιακό πρόβλημα όλων μας (απασχόληση) και τι θα έπρεπε να έχει γίνει από τότε που τα προτείναμε
(Οκτώβριος 2000) στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες μέλος είναι το Σωματείο μας.
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Ολοκληρώθηκε στις 27/03/2019 με την υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΟΤΟΕ η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων που κράτησε σχεδόν τρεις μήνες. 
Η ανεξάρτητη παράταξη του Σωματείου μας στην Ο.Τ.Ο.Ε. «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» (3η δύναμη του Κλάδου) ψήφι-
σε υπέρ της έγκρισης του πλαισίου της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αντιστοιχία των δυνάμεων εργοδοτών # εργαζομένων, όπως είναι σήμερα.
- Την «αναίμακτη» επίτευξη της συμφωνίας, χωρίς να θυσιαστούν απεργιακά μεροκάματα.
- Την επικαιροποίηση όλων των διατάξεων των μέχρι σήμερα Κλαδικών Σ.Σ.Ε.

Το κείμενο της ανακοίνωσης Νο 9/18-03-2019 της Ο.Τ.Ο.Ε.
«Η Ο.Τ.Ο.Ε. για μια ακόμα φορά καταξιώνει στην πράξη το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος και υ-

περασπίζει τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων με μία νέα Κλαδική Σύμβαση, που διασφαλίζει
τα βασικά εργασιακά δικαιώματα και την κάλυψη βασικών αναγκών των τραπεζοϋπαλλήλων.

◆◆ Σε μία εποχή απαξίωσης των αντιπροσωπευτικών θεσμών στη συνείδηση της ελληνικής κοινω-
νίας, αλλά και όλων των εργαζόμενων της χώρας,

◆◆ Σε μία εποχή, που οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι βιώνουν την ανασφάλεια και
το άγχος για το παρόν και το μέλλον της ζωής τους, 

◆◆ Σε μία εποχή, που οι υποσχέσεις, ο λαϊκισμός και τα συνθήματα συνεχίζονται, ενώ η απογοή-
τευση περισσεύει, 

η Ο.Τ.Ο.Ε. δικαιώνει τον ιστορικό της ρόλο με μια νέα Κλαδική Σύμβαση, που διασφαλίζει το δικαί-
ωμα στην εργασία και στην αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ δίνει ταυτόχρονα μήνυμα ελπίδας και αντίστα-
σης στις προκλήσεις των καιρών με γενικότερες συνδικαλιστικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το
πλαίσιο της συμφωνίας για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων, 2019-2021. Η
συμφωνία επετεύχθη μεταξύ της Ο.Τ.Ο.Ε. και των εκπροσώπων των τραπεζών, στην πέμπτη συνάντηση
των δύο μερών, που έγινε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στην οποία υπήρξε πολύωρη και σκληρή α-
ντιπαράθεση.

Για να φτάσουμε, όμως, σε αυτήν τη συμφωνία χρειάστηκαν πολυάριθμες περιοδείες, συγκεντρώσεις
ενημέρωσης των συναδέλφων, πέντε συναντήσεις των δύο πλευρών καθώς και η προκήρυξη της 24ωρης
πανελλαδικής απεργίας του κλάδου, που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 20/3, για την οποία τα μη-
νύματα των εργαζόμενων έδωσαν τον τόνο της αποφασιστικότητάς τους, πιέζοντας αποφασιστικά την ερ-
γοδοτική πλευρά. 

Οι βασικές διεκδικήσεις, που είχε θέσει η Ο.Τ.Ο.Ε., έγιναν αποδεκτές και ικανοποιήθηκαν, ενώ παράλ-
ληλα ρυθμίστηκαν και άλλα θέματα που αφορούν βασικές ανάγκες των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συμφωνίας ΟΤ.Ο.Ε. – Τραπεζών για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση
των τραπεζοϋπαλλήλων, που θα έχει τριετή διάρκεια 2019-2020-2021 περιλαμβάνονται τα εξής:

ΘΕΣΜΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Υπογραφή ΝΕΑΣ 3ετούς Κλαδικής 
Σύμβασης Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών
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➽ Προστασία της απασχόλησης

Η βελτιωμένη, σε σχέση με τη προηγούμενη, ρήτρα προστασίας της απασχόλησης ―που αποτελούσε
κεντρικό αίτημα της Ο.Τ.Ο.Ε.― για τα 3 χρόνια που θα διαρκέσει η νέα Κλαδική Σύμβαση, είναι σαφής και
κατηγορηματική, αφορά ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στις τράπεζες, χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις
και έχει ως εξής:

Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο.

➽ Προστασία του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων με κάλυψη μέρους των απωλειών

Μετά από 7 χρόνια καθήλωσης του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων, λόγω της μνημονιακής κρί-
σης, η Ο.Τ.Ο.Ε απαίτησε και πέτυχε να αρχίσει, επιτέλους, η αποκατάσταση των εισοδηματικών απωλει-
ών στο πλαίσιο του Ενιαίου Μισθολογίου.  Σπάει με αυτό τον τρόπο η λογική των μειώσεων και της καθή-
λωσης των αποδοχών μας. Παρά τις επίμονες επιδιώξεις των εργοδοτών να δημιουργήσουν μισθολόγιο
δύο ταχυτήτων και να καθηλώσουν τις αποδοχές των νεότερων συναδέλφων μας (οι Τράπεζες είχαν ζητή-
σει να μην υπάρξει καμία αναπροσαρμογή μέχρι το 9ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου) η αποκατά-
σταση γίνεται  για όλους τους εργαζόμενους από το εισαγωγικό κλιμάκιο μέχρι το τελευταίο και έχει ως
εξής:

- Από 1/12/2019 βελτίωση του εισοδήματος κατά 0,50%
- Από 1/12/2020 βελτίωση του εισοδήματος κατά 0,75%
- Από 1/12/2021 βελτίωση του εισοδήματος κατά 1,50%

➽ Συμφωνήθηκε η μείωση του ωραρίου συναλλαγών

Μειώνεται το ωράριο συναλλαγών κατά 30 λεπτά την ημέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη και δια-
μορφώνεται από 08.00 έως 14.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή.

➽ Στεγαστικά δάνεια

Διατηρείται το μειωμένο επιτόκιο 2% και η διάρκεια 40 ετών στα στεγαστικά δάνεια.  Επίσης, θα συ-
νεχιστεί η συζήτηση για παραπέρα ρυθμίσεις στα ενήμερα δάνεια.

➽ Ενημέρωση και συζήτηση για την ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών

Η συλλογική εκπροσώπηση σε κάθε επιχείρηση του κλάδου θα έχει δικαίωμα ενημέρωσης και συζήτη-
σης για τα σχέδια ψηφιοποίησης της αντίστοιχης Τράπεζας που επηρεάζουν τους εργαζόμενους, καθώς
και για την εκπαίδευση που χρειάζονται οι εργαζόμενοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθή-
κες της ψηφιακής μετάβασης. 

Ακόμα ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στη νέα Κλαδική Σύμβαση τα εξής:
▶▶ Εισαγωγή για πρώτη φορά σε κλαδική Σ.Σ.Ε. ρύθμισης – πλαισίου για τα συστήματα αξιολόγησης,

που προβλέπει ότι η αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε εργαζόμενου, γίνεται με βάση τις γνώσεις,
τις ικανότητες και τη συμβολή του στο πλαίσιο της συνολικής απόδοσης της μονάδας και λαμβάνοντας
υπόψη τους κανονισμούς εργασίας των Τραπεζών. Έτσι μπαίνει φραγμός σε αυθαίρετες ερμηνείες και
πρακτικές.

▶▶ Το επίδομα τοκετού αυξάνεται στα 2.000 ευρώ από 1.557 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.
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▶▶ Χορηγείται άδεια 3 ημερών και στον πατέρα, λόγω απόκτησης τέκνου.
▶▶ Η άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών προσαυξάνεται κατά δύο ημέρες επι-

πλέον της σημερινής ισχύουσας, για κάθε παιδί πέραν του 1ου.
▶▶ Οι εργαζόμενοι – άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) θα επιλέγουν τη χρήση του μειωμένου ωραρίου

που δικαιούνται, στο χρόνο που τους εξυπηρετεί εντός του ωραρίου.
▶▶ Βελτίωση των κονδυλίων για Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες.

Η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε. έχει σημαντική θεσμική, αλλά και ουσιαστική αξία με
ευρύτερες συνδικαλιστικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Η Ο.Τ.Ο.Ε. δείχνει για μια ακόμα φορά το δρόμο, γιατί σε μία δύσκολη εποχή για τη χώρα και την ελλη-
νική κοινωνία, η ασφάλεια στην εργασία και η βελτίωση του εισοδήματος για αξιοπρεπή διαβίωση είναι
οι προϋποθέσεις για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Είναι όρος αποκατάστασης μιας νέας λειτουργίας των τραπεζών, σε όφελος της πραγματικής οικονο-
μίας, αλλά και της δικής τους ανάπτυξης.

Είναι εφαλτήριο ελπίδας για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας, που πρέπει
να στηριχθεί στον παράγοντα άνθρωπο και στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου σε όλα τα επίπεδα.

Χωρίς να εφησυχάζει απέναντι στις προκλήσεις των καιρών, ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων, για
μια ακόμα φορά, κινείται σταθερά μπροστά, θέτοντας τις βάσεις για να γίνει πράξη η ελπίδα και το ό-
ραμα, που έχουμε όλοι ανάγκη».

«Η στελέχωση των Δ.Σ. των Τραπεζών με αλλοδαπούς, συνήθως συνταξιούχους, όχι μόνο
δεν προσφέρει περισσότερη αξία στις Τράπεζες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις οι ξεκομμέ-
νοι από την ελληνική πραγματικότητα «αλεξιπτωτιστές» επιδρούν αρνητικά, τόσο στην λή-
ψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, όσο στην αντίστοιχη της διαχείρισης του Ανθρώπινου
Δυναμικού των Τραπεζών».

Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος των Εργαζομένων της Eurobank κ. Στάθης Χαρίτου στο www.bank-
ingnews.gr, με αφορμή τις «διαρροές» για τον διάδοχο του Προέδρου του Δ.Σ. της Eurobank, κ. Ν. Καρα-
μούζη που αποχωρεί. 

Όπως αναφέρει ο κ. Χαρίτος, από Έλληνα Πρόεδρο «η σκυτάλη» της Προεδρίας πρέπει να πάει σε
Έλληνα Πρόεδρο, όπως είχε συμβεί όλα τα χρόνια της λειτουργίας της Eurobank (Γεώργιος Γόντικας, Ξε-
νοφών Νικήτας, Γεώργιος Δαυίδ, Νικόλαος Καραμούζης). Η εμπειρία στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα με
αλλοδαπούς Προέδρους στο Δ.Σ. των Τραπεζών δεν καταγράφεται ως θετική και πριν την κρίση (William
R. Rhodes – Citibank = δραματική συρρίκνωση και τελικά αποχώρηση της Τράπεζας, Jean-Frederic de
Leusse - Εμπορική Τράπεζα = πώληση με ζημιές στην Alpha Bank, Francois Turcot - Γενική Τράπεζα = πώ-
ληση με ζημιές στην Τράπεζα Πειραιώς κ.λπ.). 

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ

Δήλωση στο Bankingnews του Προέδρου 
του Union Eurobank, Στάθη Χαρίτου (10/01/2019)
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Όλοι αυτοί οι αλλοδαποί που εκπροσωπούν το ευρωιερατείο και τους τοποτηρητές των ελληνικών Τρα-
πεζών (SSM=Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, DG Comp=Αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. κ.λπ.)
δεν έχουν συμβάλει στην λύση των προβλημάτων που… οι ίδιοι οι τοποτηρητές διαπιστώνουν στο ελληνι-
κό τραπεζικό σύστημα, όπως π.χ.: Στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην συγκράτηση της
χρηματιστηριακής αξίας των Τραπεζών που διοικούν, στην επάνοδο των καταθέσεων τουλάχιστον στο ε-
πίπεδο του καλοκαιριού του 2014, στην συγκράτηση της μείωσης των καθαρών εσόδων, στην παγίωση της
κερδοφορίας τους κλπ.

Αυτή είναι η συγκριτική εικόνα των Τραπεζών που σε όλες τις παραμέτρους εμφανίζει δραματική επι-
δείνωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρά την μείωση καταστημάτων των Τραπεζών (-53,44%) και του
Προσωπικού τους (-48,50%).

Αποτέλεσμα: Οι επενδυτές αγωνιούν για τις εξελίξεις στον Κλάδο και εμφανίζονται απρόθυμοι να ξα-
ναμπούν σε νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εργαζόμενοι που σε τίποτα δεν φταίνε καλούνται
συνέχεια σε νέες θυσίες εξαναγκασμένοι σε απώλεια της θέσης εργασίας τους, λες κι αυτό το μέτρο της
συρρίκνωσης (καταστημάτων και Προσωπικού) πρόκειται να θεραπεύσει την παθογένεια του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος! Πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα Εργαζομένων - Πελατών και Κοινωνίας με τις Δι-
οικήσεις των Τραπεζών και ως πρώτο βήμα είναι η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. ό-
λων των Τραπεζών, πρακτική συνήθης στις Τράπεζες του εξωτερικού, γιατί τελικά οι «κουτόφραγκοι» εκεί
κάτι παραπάνω ξέρουν από μας για τα δικά τους συμφέροντα…
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Με μία λέξη: Ανείπωτη καταστροφή, κυρίως για τις αθώες ψυχές των συνανθρώπων μας που χάθηκαν
άδικα και μας βύθισαν σε εθνικό πένθος. Οι νεκροί μέχρι αυτή την ώρα ξεπερνούν τους 60 και η ΒΑ Αττι-
κή θυμίζει εικόνα Αποκάλυψης…

Τα παθήματα από τις εκτεταμένες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 που έπληξαν την Αττική, Εύ-
βοια, Φθιώτιδα, όλη την Πελοπόννησο και κυρίως το φονικό πλήγμα της Ηλείας, φαίνεται δεν μας έγιναν
μαθήματα.

Δεν είμαστε αρμόδιοι να καταλογίσουμε ευθύνες αυτή την ώρα και να επισημάνουμε λάθη και παρα-
λείψεις. Η εισαγγελική παρέμβαση από τον Άρειο Πάγο για τα αίτια της τραγικής πυρκαγιάς θα πρέπει να
διευρυνθεί και για την αναζήτηση ευθυνών και παραλείψεων αρμοδίων. 

Σμίγουμε τα συλλυπητήρια μας προς τις οικογένειες των θανόντων συμπολιτών μας με αυτά ολό-
κληρου του ελληνικού λαού και ζητάμε από την Πολιτεία την άμεση αρωγή της και την αμέριστη συ-
μπαράσταση της σε όλα τα θύματα της πύρινης λαίλαπας…

Συγχαίρουμε όλους όσους με αυταπάρνηση αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την κατάσβεση των πυρ-
καγιών και για την σωτηρία των ανθρώπων, είτε αυτοί ανήκουν στις δυνάμεις του οργανωμένου Κράτους,
είτε είναι εθελοντές και απλοί συμπολίτες μας σε στεριά και θάλασσα.

Η δύναμη της αλληλεγγύης και η ετοιμότητα της προσφοράς έσωσαν και πάλι ανθρώπινες ζωές, αλλά
ταυτόχρονα ανέδειξαν και την μεγάλη ανάγκη της π ρ ό λ η ψ η ς που θα έπρεπε να συνέχει τις προσπάθει-
ες όχι μόνο των μηχανισμών του Κράτους, αλλά και των πολιτών σε απλά θέματα όπως είναι η διάσωση
και οι πρώτες βοήθειες. 

Ο ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ό ς είναι αρχή που πρέπει να καλλιεργηθεί σε κάθε συλλογική δράση και κυρίως στα
σ υ ν δ ι κ ά τ α , όπου παρατηρείται δυστυχώς τεράστιο έλλειμμα…

Οι προσπάθειες του Union Eurobank
Το Σωματείο μας παρά τα περιορισμένα μέσα που διαθέτει έχει συλλάβει το νόημα της καλλιέργειας

του εθελοντισμού και της ανάγκης της εκπαίδευσης των μελών του στις Π ρ ώ τ ε ς  Β ο ή θ ε ι ε ς για την ώ-
ρα της ανάγκης που ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα έρθει.

Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει επτά (7) εκπαιδευτικούς κύκλους πάνω σε αυτό το ζήτημα (Απρίλιος
2015, Νοέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2016, Απρίλιος 2017, Μάιος 2017, Ιούνιος 2017, Οκτώβριος 2017) και
έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 400 συνάδελφοι μας στην παροχή των Πρώτων Βοηθειών σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη.  

Όλοι αυτοί θα αποτελούν εν δυνάμει εφεδρείες επικουρικής βοήθειας σε κάθε περίπτωση που ήθελε
παρουσιαστεί ενώπιον τους…

Αίτημα προς τη Διοίκηση της Τράπεζας
Γνωρίζουμε από το παρελθόν (πυρκαγιές 2007, σεισμοί κ.λπ.) την μεγάλη ευαισθησία της Eurobank

στην αντιμετώπιση των δεινών που επισώρευσαν οι φυσικές καταστροφές κυρίως στον ανθρώπινο παρά-
γοντα και στις περιουσίες του (Σε συναδέλφους και σε πελάτες της Τράπεζας).

ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018
Ιούλιος 2018
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Ζητήσαμε λοιπόν την επίδειξη της ί δ ι α ς  ε υ α ι σ θ η σ ί α ς και τώρα και μάλιστα σε διευρυμένη κλί-
μακα βοήθειας λόγω του τραγικού απολογισμού σε νεκρούς και βαριά τραυματίες μέσα σε ένα σεληνια-
κό τοπίο καταστροφής περιουσιών και κόπων μιας ζωής των τραγικών συμπολιτών μας.

Η σφοδρή χιονόπτωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας τον χειμώνα
που μας πέρασε. Προς τούτο εκδόθηκαν και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας γενικές ο-
δηγίες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων όλης της χώρας, αλλά και ιδιαίτερα
των περιοχών που πλήττονται εντονότερα από τα φαινόμενα κακοκαιρίας, με έμφαση στα μέτρα προστα-
σίας εξαιτίας της διακοπής των μετακινήσεων ή της σημαντικής και κυρίως επικίνδυνης επιβάρυνσής τους.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας
των εργαζομένων σε συνθήκες ψύχους, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού, η Γ.Σ.Ε.Ε. μας ενημέρωσε για
τα ακόλουθα:

1. Αδυναμία προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους
Οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότη-

τας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης
και των συνεπειών της δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κα-
κοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους.

Η διακοπή των συγκοινωνιών και η επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδι-
κών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού  που ακολουθεί, αλλά και της χαμηλής
ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί,
σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας. 

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας
θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την κα-
ταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του. Επίσης το δικαίωμα αυτό διατη-

Ειδικά για τους συναδέλφους μας που αποδεδειγμένα υπέστησαν καταστροφές τα σπίτια
τους κ.λπ. ζητάμε την παροχή εκ μέρους της Τράπεζας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την
αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών διαβίωσης τους και άτοκα επισκευαστικά δάνεια για την
αποκατάσταση των ζημιών της περιουσίας τους. Η Τράπεζα με το «ανθρώπινο πρόσωπο» που
διαθέτει να «αγκαλιάσει» όλους τους πληγέντες συναδέλφους και τις οικογένειες τους με κάθε
πρόσφορο μέσο που η ίδια ήθελε επιλέξει.

Φυσικά ανάλογη πολιτική σ τ ή ρ ι ξ η ς και βοήθειας θα πρέπει να αφορά και τους πληγέντες
π ε λ ά τ ε ς της Τράπεζας. Ειδικά για τους θανόντες δανειολήπτες θα περιμένουμε να ακούσου-
με με ανακούφιση το μέτρο της δ ι α γ ρ α φ ή ς των δανείων τους, γιατί αυτό αποτελεί και το πιο
έμπρακτο ενδιαφέρον γι’ αυτούς που χάθηκαν τόσο απρόοπτα, αλλά και άδικα…

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΟΥΣ, ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ & ΠΑΓΕΤΟΥ
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ρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χω-
ρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης». Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος που
δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας την λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα
της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του π.χ. ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των
εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής. 

Αντίθετα, στην επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους σε ένταση χιονόπτωσης είναι κατ’ αντικειμενική
κρίση αδύνατο να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι α-
φορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή.

Σημειώνεται ότι η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του
λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως
ημέρα κανονικής άδειας.

2. Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
Κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση του πλαισίου οδηγιών για την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υ-

ψηλού κινδύνου, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τους ερ-
γοδότες, σε συνδυασμό κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και την διενέργεια τόσο
προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Συγκεκριμένα:
▶▶ Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε συνθήκες ψύχους είναι οι καρδιο-

παθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα  (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κ.ο.κ.), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα
(π.χ. ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κ.ο.κ.), οι γυναίκες κατά την κύηση. Η έντα-
ξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης ή (στις λί-
γες περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προ-
σκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

▶▶ Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: 

◆◆ Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανά-
λογη με τη φύση της εργασίας και την σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της,
λαμβανομένων πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους. 

◆◆ Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθε-
τούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επι-
δράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.

◆◆ Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής
προστασίας για προστασία από το ψύχος. Ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξο-
πλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύ-
εται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συ-
μπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

◆◆ Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων.

◆◆ Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται
να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους,
πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή  την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση
στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα. 
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Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για
τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στην προστασία της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζομένων, σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως στους πλέον εκτεθειμένους
στις καιρικές συνθήκες, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώ-
ρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.α.), σε χει-
ρωνακτικές εργασίες (π.χ. χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφορές, οικοδομές κλπ).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν υποχρέωση εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά
τη χειμερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους με τη μεγαλύτε-
ρη επιβάρυνση, καθώς και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων και των σω-
ματείων τους και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παρα-
βιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδείξεις που τους γίνονται.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγιο αίτημα της Γ.Σ.Ε.Ε. προς το Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ι-
σχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρεώσεις
των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για την πρόληψη της καταπόνησης των εργαζομένων και
ρύθμισης των συνθηκών εργασίας τους στις περιπτώσεις έκθεσης σε έντονα καιρικά φαινόμενα (ψύχος,
καύσωνας κ.λπ.). 

Τονίζουμε ότι με άτυπες εγκυκλίους και ανακοινώσεις τα προβλήματα δεν επιλύονται, αλλά χρειάζεται
άμεσα ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, αυστηρές κυρώσεις και εντατικοποίηση των έγκαιρων ελέγχων από
την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Η γέννηση του φεμινιστικού κινήματος θεωρείται το 1848, στη Νέα Υόρκη όταν μία ομάδα γυναικών,
με επικεφαλής τη Λουκριτία Μοτ και την Ελίζαμπεθ Κάντυ Στάντον, συγκάλεσαν το πρώτο συνέδριο στην
ιστορία του φεμινιστικού κινήματος. Εκεί εκτός από το αίτημα της πολιτικής ως ψήφου παρουσιάζονται οι
περιορισμοί που επιβάλλονται στις γυναίκες, στις σπουδές, την εργασία και το γάμο.

Στο ξεκίνημά τους όμως οι διεκδικήσεις των γυναικείων οργανώσεων, είχαν διαφορές. Γυναικείες ορ-
γανώσεις της ανερχόμενης αστικής τάξης που διεκδικούν ψήφο κατά κύριο λόγο και οι άλλες που αξίωναν
με ταξικά κριτήρια για ίσα εργατικά δικαιώματα με τους άνδρες, και συμπεριελάμβαναν ευρύτερες διεκ-
δικήσεις με αντιρατσιστικά και αντιπολεμικά αιτήματα.

Η 8η Μαρτίου όμως ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε προς τιμή δύο αποκλειστικά γυ-
ναικείων απεργιακών κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α. τον 19ο αιώνα.

Η πρώτη, στις 8 Μαρτίου 1857, όταν οι εργαζόμενες στις βιοτεχνίες ενδυμάτων της Ν. Υόρκης, λευκο-
ντυμένες, διοργάνωσαν μεγάλη πορεία και πικετοφορία, απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ω-
ράριο 10 ωρών (από τις 16), φωτεινές και υγιεινές αίθουσες εργασίας, κατάργηση των φυλετικών διακρί-
σεων, άρση της ανισοτιμίας ανδρών και γυναικών, μεροκάματα ίσα με των κλωστοϋφαντουργών και των
ραφτών. Η διαδήλωση αυτή χτυπήθηκε άγρια και βάφτηκε στο αίμα.

Το 1900, οι εργαζόμενες συγκροτούν μερικά από τα μεγαλύτερα σωματεία στην ιστορία των Ηνωμένων
Πολιτειών και διεξάγουν μαχητικούς αγώνες, που καταστέλλονται βιαίως. Οι συνθήκες συνέχιζαν να είναι
αξιοθρήνητες στα εργοστάσια και οι γυναίκες δέχονταν πρόστιμα για τα πλέον απίστευτα πράγματα όπως
γιατί γελούσαν, μιλούσαν, τραγουδούσαν εν ώρα δουλειάς. Οι υπερωρίες ήταν υποχρεωτικές και συχνές,
χωρίς πληρωμή γι’ αυτές.

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
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Την ίδια περίοδο και στην Ευρώπη, κυρίως Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία δημιουργούνται γυναικείες οργα-
νώσεις που απαιτούν ισότητα και ισονομία.

Το 1903 παρουσιάζεται στην Αγγλία μία πραγματική οργάνωση η W.S.P.U. (Women’s Social and Politi-
cal Union) με πρωτοβουλία της Έμιλυ Πάνκχερστ, το κίνημα των «σουφραζετών», που ξεσηκώνει για το δι-
καίωμα ψήφου στις γυναίκες. Οι σουφραζέτες έγιναν στόχος γελοιοποίησης πολλές φορές, αλλά και φυ-
λακίστηκαν,  όμως δημιούργησαν πολλές σοβαρές δυσκολίες στις κρατικές αρχές.  Αξιοσημείωτο είναι ότι
πολλές ηγέτες σουφραζέτες δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση των εργατριών και δεν στήρι-
ξαν το κίνημά τους. 

Το Φεβρουάριο του 1909 στη Νέα Υόρκη, έγινε η 2η μεγάλη μακροχρόνια απεργιακή κινητοποίηση με
σύνθημα «Ψωμί και Τριαντάφυλλα», που κράτησε 13 βδομάδες και συμμετείχαν σε αυτήν περισσότερες
από 20.000 εργάτριες. Γυναίκες ξυλοκοπήθηκαν, σύρθηκαν στα δικαστήρια αλλά η  απεργία διαλύθηκε ό-
ταν έγιναν συμβιβασμοί  στις περισσότερες επιχειρήσεις. Ήταν απίστευτος ο ενθουσιασμός και το πείσμα
αυτών  των γυναικών.

Το 1910 στη 2η Συνδιάσκεψη των Εργαζομένων Γυναικών στο Σοσιαλιστικό Συνέδριο της Κοπεγχάγης,
μία σπουδαία γερμανίδα επαναστάτρια η Κλάρα Τσέτκιν (1857-1933), εμπνευσμένη από τους αγώνες των
αμερικανίδων εργατριών, ως φόρο τιμής στις δύο ιστορικές διαδηλώσεις του 1857 και του 1909, πρότεινε
και αποφασίστηκε να ορισθεί η 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών. Και από τότε γιορτάζεται
σε όλο τον κόσμο. Επίσημα καθιερώθηκε και από τον Ο.Η.Ε. το 1975.

Η 8η Μαρτίου θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς για περισυλλογή, σκέψη, αναδρομή της διαδρομής
μας, ως γυναίκες αλλά και ως μητέρες, και του ρόλου μας, διαχρονικά, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της
κατάλυσης όλων των εργασιακών κεκτημένων για τους συνανθρώπους μας.  

Σε όλο τον κόσμο, γυναίκες γελούν παρά τις δυσκολίες. Είναι οι μητέρες μας, οι γιαγιάδες μας, οι σύ-
ζυγοί μας, οι αδερφές μας, οι φίλες μας. Είναι γυναίκες που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν τρία γεύματα
την ημέρα για την οικογένειά τους. Είναι γυναίκες που στερήθηκαν την δυνατότητα να πάνε  στο σχολείο,
αλλά κατάφεραν να στείλουν τις κόρες τους.  Είναι οι γυναίκες που μας εμπνέουν αυτή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας.

Σε πολλές περιοχές του κόσμου, οι γυναίκες έχουν πολύ πιο δύσκολη ζωή μόνο και μόνο επειδή είναι
γυναίκες. Κινδυνεύουν  να παντρευτούν πριν γίνουν καν 15 ετών. Κινδυνεύουν να μείνουν αγράμματες.
Κινδυνεύουν να πεθάνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πρέπει να παλέψουν σε έναν κόσμο που εί-
ναι τόσο άδικος που πρέπει να δίνουν την ζωή τους για τα δικαιώματά τους.

Όμως, οι αγώνες τους και οι προσπάθειες όλων να γίνει αυτός ο κόσμος πιο δίκαιος φέρνουν αποτελέ-
σματα:

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 1990 παγκοσμίως πέθαιναν 385 γυναίκες κατά τη διάρκεια ή
αμέσως μετά την εγκυμοσύνη σε κάθε 100.000 γεννήσεις. Το 2015, ο αριθμός των θανάτων είχε πέσει στις
216. Στις δε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η βελτίωση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή καθώς ο αριθμός των
θανάτων έπεσε από 903 γυναίκες το 1990 σε 436 ανά 100.000 γεννήσεις, το 2015. Αυτό σημαίνει ότι είχα-
με εντυπωσιακή πτώση κατά περισσότερο από 50%.

Και στον τομέα της εκπαίδευσης υπάρχει πρόοδος. Σύμφωνα  με την UNESCO, παγκοσμίως το 1999 σχε-
δόν το 77% των γυναικών άνω των 15 ετών γνώριζαν γραφή και ανάγνωση ενώ το 2015, το ποσοστό είχε
ανέβει στο 83%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν σχεδόν το 70% το 1999 και στο
78% το 2015. Αυτό μεταφράζεται σχεδόν 36 εκατομμύρια λιγότερες γυναίκες αναλφάβητες.

Η στήριξη των γυναικών δεν είναι μόνο δίκαιη, κάνει και τον κόσμο καλύτερο. Η ενδυνάμωσή τους και
η μείωση της ανισότητας πρέπει να αποτελεί για όλους μας προτεραιότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο - ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εκτός… μνημονίου είναι και τυπικά από τις 30 Ιουνίου 2018 η Eurobank καθώς, κατά την διάρκεια του
β' τριμήνου, ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εναπομείνασες υποχρεώσεις του πλάνου αναδιάρθρωσης, που εί-
χε συμφωνήσει με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).

Η Τράπεζα πέτυχε να μειώσει, αφενός, τον δείκτη χορηγήσεων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέ-
σεις κάτω από το όριο του 115% (113%) για τις εγχώριες τραπεζικές δραστηριότητες, αφετέρου, τις διε-
θνείς τραπεζικές δραστηριότητες κάτω από τον στόχο, χάρη στην πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρου-
μανία.

Έτσι, η σύμβαση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Monitoring Trustee), η οποία έληξε στις
30 Ιουνίου 2018, δεν χρειάστηκε να ανανεωθεί, λόγω έλλειψης αντικειμένου.

Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η Τράπεζα έχει πιάσει το σύνολο των βασικών στόχων.
Εδώ τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια που σηματοδότησε

η απόφαση του Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018, αφού σε αυτή την «έξοδο» δεν επέρχεται το τέλος της
λιτότητας και της επιτήρησης. Αντίθετα είναι μία εξέλιξη που προήλθε με μεγάλη καθυστέρηση, με υπέρ-
μετρες θυσίες του ελληνικού λαού και κυρίως των εργαζομένων και των συνταξιούχων, σε σαθρές βάσεις,
χωρίς πολιτική και εθνική ομοψυχία και χωρίς την ύπαρξη σχεδίου για την επόμενη ημέρα. 

Η «μεταμνημονιακή» εποχή, τόσο στην Eurobank, όσο στην Ελλάδα οφείλει να έχει κάποια μέτρα ελά-
φρυνσης του βάρους που σήκωσαν οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα και ο ελληνικός λαός σε επίπεδο χώ-
ρας. Έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για θετική αλλαγή πορείας σε μία κατεύθυνση που προέχει να προστα-
τεύσουμε το κεφάλαιο που λέγεται ε ρ γ α σ ί α …

Τα πρώτα δειλά μέτρα αναγνώρισης και επιβράβευσης των εκατέρωθεν ενάρετων προσπαθειών ανά-
καμψης των επιμέρους παραγωγικών μονάδων δηλαδή των εργαζομένων, η αλήθεια είναι, ότι αποτυπώ-
θηκαν και στο πεδίο της Eurobank. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας στις 27/07/2018 εξέδωσε τρεις (3) πράξεις
Διοίκησης ανακοινώνοντας τις π ρ ο α γ ω γ έ ς 26 ανωτάτων στελεχών της Τράπεζας (τα οποία και από την
θέση αυτή θερμώς συγχαίρουμε) εκτιμώντας – προφανώς – την αποτελεσματικότητα του έργου που τους
είχε ανατεθεί και την συμβολή τους στην διαρκή πρόοδο που σημειώνει η Eurobank. 

Το αίτημα του Union
Είχαμε ήδη συμπληρώσει τα 2/3 του 2018 και οι αξιολογήσεις για την απόδοση του 2017 δεν είχαν α-

κόμα ολοκληρωθεί, παρά τις σχετικές οδηγίες της Γ.Δ.Α.Δ. Παράλληλα, υπάρχουν ορισμένες Διευθύνσεις
της Τράπεζας που απαξιούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο…

Την ίδια περίοδο η Διοίκηση ανακοίνωσε τις 26 προαγωγές ανωτάτων στελεχών, προκαλώντας ερωτη-
ματικά στο Προσωπικό.  Είναι γεγονός ότι και τα μεσαία και τα  κατώτερα στελέχη, περιμένουν μια κα-

Η Eurobank ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ;



Σωµατείο Union Eurobank

70

λή αξιολόγηση, ως προϋπόθεση για την δική τους εξέλιξη. Οι προαγωγές αυτές, που δεν είχαμε λόγο να
πιστεύουμε ότι δεν έγιναν αξιοκρατικά, είναι φυσικό επακόλουθο μιας δυνατής απόδοσης που προφανώς
κρίθηκε και αξιολογήθηκε σε λιγότερο χρόνο από όσο χρειάζεται να αξιολογηθεί ένας απλός υπάλληλος.
Αναρωτηθήκαμε αν όλοι οι υπεύθυνοι Τομέων, Διευθύνσεων κλπ είχαν ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις των
υφισταμένων τους, αφού η διοίκηση προσωπικού είναι ένα από τα σημεία που και οι ίδιοι κρίνονται…

Αν όχι, θα πρέπει να παραδεχτούμε αυτό που κυκλοφορεί στην πλειοψηφία του Προσωπικού, ότι δη-
λαδή η Τράπεζα δεν ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση της απόδοσης και ο θεσμός αυτός τυπικό μόνο χα-
ρακτήρα έχει. Η παραδοχή αυτή είναι πασιφανές πόσο πλήττει τις Αξίες της Τράπεζας. 

Η παρέμβαση μας για την τεκμηριωμένη οικονομική και υπηρεσιακή αναβάθμιση του Προσωπικού της
Τράπεζας αφορά ό λ ο υ ς τους συναδέλφους που την αξίζουν με καθαρά υ π η ρ ε σ ι α κ ά κριτήρια, είτε εί-
ναι συνδικαλισμένοι (όπως θα έπρεπε όλοι να είναι) είτε όχι και ανεξαρτήτως του Σωματείου στο οποίο α-
νήκουν.

Αυτό επιτάσσει ο ρόλος μας ως μεγαλύτερη και πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση
στον χώρο της Eurobank και αυτό τον ρόλο έχουμε έμπρακτα τηρήσει δέκα οκτώ (18) χρόνια συνεχώς υ-
πογράφοντας με αντισυμβαλλόμενο την Τράπεζα το σύνολο των π α ρ ο χ ώ ν του Προσωπικού της, μέσω
των δέκα εννέα (19) Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που κατοχυρώνουν όλα
τα κεκτημένα δικαιώματα και συμφέροντα των συναδέλφων μας. 

Τελευταία και σε ισχύ Ε.Σ.Σ.Ε. είναι αυτή που υπογράψαμε στις 09/03/2018 (βλ. το σύνολο των παρο-
χών που κατοχυρώνει στον «ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ Union Eurobank»).

Συμπέρασμα
Οι εργαζόμενοι στην Eurobank είναι κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχτεί, αλλά και να επιβραβευ-

θεί δίκαια και αξιοκρατικά. 
Είναι αφελείς όσοι πιστεύουν ότι το νέο πρότυπο λειτουργίας και οργάνωσης της Τράπεζας στο Δίκτυο

(περιορισμός του ρόλου των καταστημάτων – αύξηση του ρόλου των εναλλακτικών δικτύων) και η ψη-
φιοποίηση (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - Fin Tech, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Πληθοποριστική Άντληση
Κεφαλαίων – Crowdfunding, Ψηφιακά Νομίσματα) θα αντικαταστήσουν τους ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς …

Η αναμενόμενη εξέλιξη στο θέμα αυτό θα είναι η αντίστοιχη της τεχνολογικής επανάστασης της δεκα-
ετίας του ’70, μέσω της ευρείας χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή μία δυναμική επανατο-
ποθέτηση των εργαζομένων σε διαφορετικές θέσεις εργασίας που απαιτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες,
αλλά και αναδιαμόρφωση θέσεων εργασίας ως προς το περιεχόμενο τους σε εργασιακά καθήκοντα και
άρα σε απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.

Να υπενθυμίσουμε ότι πάγια θέση του Σωματείου μας είναι η σύνδεση της αξιολόγησης

με την εξέλιξη (βαθμολογική και οικονομική) του  κάθε εργαζόμενου.

Κατά συνέπεια ζητήσαμε την οφειλόμενη ανταπόδοση μισθολογική και υπηρεσιακή στο

σύνολο του πληθυσμού της Τράπεζας που έχει κριθεί ότι το αξίζει και αυτό θα είναι το α-

ντικείμενο της παρέμβασης μας προς την νέα ηγεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου

Δυναμικού της Τράπεζας κατά την συνάντηση που είχε κλιμάκιο του Δ.Σ. του Σωματείου

μας μαζί της στις 12/09/2018.
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Αντίθετα εργαζόμενοι και εργοδότες στις Τράπεζες αντιμετωπίζουν τους ίδιους κ ι ν δ ύ ν ο υ ς από την
άναρχη επέκταση της ψηφιοποίησης, αφού και οι δύο σήμερα πλήττονται, από:

➜➜ Την συνολικά αρνητική εικόνα της Κοινωνίας για το Τραπεζικό σύστημα.

➜➜ Την χαμηλή εμπιστοσύνη της πελατείας για τις τραπεζικές συναλλαγές εξαιτίας της τραπεζικής κρί-
σης και των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων (Capital Controls).

➜➜ Την μη εξυπηρέτηση των δανείων.

➜➜ Την έλλειψη ρευστότητας στις Τράπεζες και στην Οικονομία.

➜➜ Την δυσκολία διασφάλισης επαρκών εποπτικών δεικτών και τήρησης κανονιστικού πλαισίου.

➜➜ Την μειωμένη οικονομική δραστηριότητα στην χώρα.

➜➜ Την υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Αλλά και την επόμενη ημέρα του περιορισμού των εγχρήματων συναλλαγών (ψηφιακά καταστήματα ή
και τα ρομπότ) Τράπεζες και εργαζόμενοι διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο που δεν είναι άλλος από τον  δεύ-
τερο τεχνολογικό μετασχηματισμό που προβλέπει νέες ανταγωνιστικές εταιρείες (όχι Τράπεζες) να προ-
σελκύουν τους πελάτες των Τραπεζών, αν και προέρχονται από άλλους κλάδους της Οικονομίας, π.χ. από
την κ ι ν η τ ή  τ η λ ε φ ω ν ί α , όπως συνέβη στην Γαλλία με την εταιρεία “ORANGE”. Αυτός ο «σχεδιασμός»
ακουμπάει και εμάς στην Ελλάδα (“COSMOTE”)…

Να λοιπόν γιατί το Union Eurobank, χωρίς να αφορίζει την τεχνολογική εξέλιξη και την ψηφιακή πρόο-
δο έχει εδώ και χρόνια ταχθεί στο δόγμα:

«Αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση και όχι «Αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση και όχι 
για την υποκατάσταση των θέσεων εργασίας στην Τράπεζα»για την υποκατάσταση των θέσεων εργασίας στην Τράπεζα»

Θέλουμε εποικοδομητική συνεργασία,  Θέλουμε εποικοδομητική συνεργασία,  
αλλά δεν  απεμπολούμε κανέναν από τουςαλλά δεν  απεμπολούμε κανέναν από τους

στόχους  και  τα  αιτήματά μας:στόχους  και  τα  αιτήματά μας:

Την Τετάρτη 12/09/2018 συναντηθήκαμε με την κα Αναστασία Πασχάλη, με την ευκαιρία της ανά-
ληψης του ηγετικού της ρόλου στα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, ως νέα Επικεφα-
λής της Γ.Δ.Α.Δ., παρουσία και της απελθούσης Γ.Δ.Α.Δ. κας Αθηνάς Δεσύπρη, αλλά και του κ. Πανα-
γιώτη Σωτηρόπουλου, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της Eu-
robank.

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
Γ.Δ.Α.Δ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUROBANK & ΑΝΑΠΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ

Διαφάνεια, Αξιοκρατία, Αποκατάσταση αδικιών παρελθόντος,
Επιβράβευση Προσωπικού
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Καλωσορίσαμε την κα Πασχάλη και της ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στα νέα της, διευρυμένα καθήκο-
ντα, με την εκ μέρους μας δέσμευση και διάθεση για εποικοδομητική συνεργασία, στο πλαίσιο όμως
που και η ίδια θα συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το Προσωπικό της Τρά-
πεζας.

Η τοποθέτηση της κας Πασχάλη ήταν κατ’ αρχήν θετική για έναν γόνιμο μεταξύ μας διάλογο για ό-
λα τα θέματα που απασχολούν το Προσωπικό της Τράπεζας. Η ικανοποίηση των αιτημάτων μας, ό-
μως, μας τόνισε ότι δεν εξαρτάται μόνο από την θετική στάση της ίδιας και της Διοίκησης, αλλά και α-
πό τις δυνατότητες της Τράπεζας που όπως όλος ο Κλάδος αυτή την εποχή αντιμετωπίζει τα γνωστά
προβλήματα.

Τα ζητήματα που θέσαμε
1.1. Υπηρεσιακή και οικονομική αναβάθμιση όλων των εργαζομένων της Τράπεζας (και όχι μόνο των

ανώτατων στελεχών) με κριτήριο τις αξιολογήσεις τους. Προτεραιότητα σε αυτούς που κατά την περίοδο
των μισθολογικών μειώσεων εντός του μνημονιακού πλαισίου είχαν μείωση μισθού. 

2.2. Αντικατάσταση του αδιαφανούς και αναποτελεσματικού συστήματος «επιβράβευσης» του Προ-
σωπικού, μέσω των Grades, με το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης που λειτουργεί παράλληλα – χωρίς
να προβλέπει την εύλογη ανταμοιβή (υπηρεσιακή-οικονομική), όσων ξεχωρίζουν. Είναι απαράδεκτο να
μην έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις του Προσωπικού που αφορούν το 2017 και εδώ χρειάζεται άμε-
ση παρέμβαση της Γ.Δ.Α.Δ.

3.3. Να εντοπισθούν οι μισθολογικές ανισότητες που είναι σε βάρος του παλιού πληθυσμού της Eu-
robank κυρίως στους χαμηλόμισθους συναδέλφους, αλλά και  όλες οι περιπτώσεις ξεχασμένων και καθη-
λωμένων υπαλλήλων στα Grades…

4.4. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους αναβάθμισης των θέσεων εργασίας και όχι υποκατάσταση
τους. Στην προσπάθεια αυτή δεν βοηθάει η άρνηση της Τράπεζας για παροχή της άδειας πιστοποίη-
σης τραπεζικών εργασιών που προβλέπει η πρόσφατη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
που υπογράψαμε μαζί της στις 09/03/2018 και σε όσους συναδέλφους που διαβάζουν, για να πιστο-
ποιηθούν σε αντικείμενα πέραν της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της παροχής επενδυτικών
συμβουλών… 

5.5. Είμαστε διαθεμένοι να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που αφορούν Τράπεζα  και εργαζόμε-
νους εξαιτίας της άναρχης επέκτασης της ψηφιοποίησης και του δεύτερου τεχνολογικού μετασχηματι-
σμού που προκρίνει νέες ανταγωνιστικές, μη τραπεζικές εταιρείες που θα αφαιρούν μερίδιο της πελατεί-
ας των παραδοσιακών Τραπεζών και μάλιστα χωρίς να βαρύνονται αυτές από τις συνέπειες της κρίσης
που έπληξαν τις Τράπεζες εξαιτίας της παθογένειας της Ελληνικής Οικονομίας («κόκκινα δάνεια», ρευστό-
τητα κλπ). Η Τράπεζα εδώ οφείλει να στηρίξει το Προσωπικό της, γιατί η συνεχής συρρίκνωση του δεν α-
ποτελεί λύση στα προβλήματα της…

6.6. Πρέπει να διευρυνθεί και να ενταθεί η συνεργασία μας με τα αρμόδια στελέχη της Γ.Δ.Α.Δ. που α-
φορά τα θέματα ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σε θεσμική και πιο
τακτική βάση, αφού η πρόληψη των κινδύνων είναι κοινή επιδίωξη. 

7.7. Πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί η μηχανογραφική παρακολούθηση των στεγαστικών δανείων
του Προσωπικού που χορηγήθηκαν, μέσω των Κλαδικών Σ.Σ.Ε., όχι μόνο, γιατί αδικούνται οι πιστούχοι
συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας, ενώ η ίδια η Τράπεζα μπορεί να καταγράψει απώλειες (από την πλευ-
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ρά κυρίως των συνταξιούχων πιστοληπτών), αλλά και γιατί αμφισβητείται έτσι το κύρος των κλαδικών
Σ.Σ.Ε. Δόθηκε η διαβεβαίωση ότι το θέμα βαίνει προς επίλυση. 

8.8. Ενημερώσαμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων από τις
περιοδείες κλιμακίων του Δ.Σ. του Union στο Δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας τα προβλήματα κα-
τά σειρά αξιολόγησης των ιδίων των εργαζομένων είναι τα εξής:

◆◆ Πίεση λόγω στοχοθεσίας.
◆◆ Προβληματισμός για το μέλλον της Τράπεζας.
◆◆ Εθελούσια έξοδος (ερωτήσεις).
◆◆ Έλλειψη Προσωπικού.
◆◆ Ενοικιαζόμενο Προσωπικό/εξωτερίκευση εργασιών της Τράπεζας.
◆◆ Προβλήματα με ωράριο λειτουργίας.

Τέλος, ενήμερος για τα βασικά θέματα που μας απασχόλησαν στην συνάντηση με την κα Πασχάλη ή-
ταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας προς τον οποίο είχε αποσταλεί το
σχετικό υπόμνημα μας (Α.Π. 138/11-09-2018), το οποίο και σας παραθέτουμε αυτούσιο.

Αθήνα, 11/09/2018
Α.Π.: 138

Προς: κ. Φωκίωνα Καραβία
Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank

Κοιν.: α) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking
β) κα Αναστασία Πασχάλη, Επικεφαλή Γ.Δ.Α.Δ. Ομίλου, Αν. Γεν. Διευθυντή

Θέμα: Ανακοίνωση Νο 021/05-09-2018 Union

Αγαπητέ κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Η εν θέματι ανακοίνωση απηχεί το κύριο αίτημα της εποχής του Προσωπικού Eurobank.
Θεωρώ ότι σε συνεργασία με την Γ.Δ.Α.Δ. της Τράπεζας έχουν ωριμάσει οι συνθήκες υπη-

ρεσιακής και οικονομικής αναβάθμισες όλων των στελεχών της Τράπεζας με κριτήριο τις α -
ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι ς τους. Θα επιμείνω για προτεραιότητα σε εκείνα τα στελέχη που κατά την πε-
ρίοδο των μισθολογικών μειώσεων που έκανε η Τράπεζα εντός του μνημονιακού πλαισίου της
εποχής είχαν πραγματική (άμεση) μείωση μισθού…

Επαναλαμβάνω τις θέσεις του Union για αναβάθμιση του κριτηρίου υπηρεσιακής και οι-
κονομικής επιβράβευσης του Προσωπικού με αντικατάσταση του αδιαφανούς και αναποτε-
λεσματικού συστήματος των Grades, με το ευρύτερα αποδεκτό και δημοκρατικότερο σύστη-
μα της υφιστάμενης αξιολόγησης που υπηρετεί την διαφάνεια και αποδίδει δικαιοσύνη στην
προσφορά ενός εκάστου συναδέλφου, αλλά ταυτόχρονα πλήρως εξυπηρετεί και τους σκοπούς
της Τράπεζας, αφού ρυμουλκεί και την πρόοδο των αποτελεσμάτων της. 

Στο ζήτημα αυτό πρέπει να ξαναδούμε ενδεχόμενες μισθολογικές ανισότητες, γιατί είναι
καθολικές οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων προέλευσης Eurobank, με πρόσφατη αντίστοιχη
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την συνημμένη που μαζί με την απάντηση μου κοινοποιώ, για να φανεί η επικαιρότητα και ά-
μεση ανάγκη ικανοποίησης ενός δίκαιου αιτήματος.

Είμαστε ―όπως πάντα― διαθέσιμοι να βοηθήσουμε στην ανταπόκριση της Τράπεζας στις
σύγχρονες προκλήσεις που οδηγούν στην πρόοδο των εργασιών της, άρα και των εργαζομένων
της ευελπιστούμε. 

Θα χαρούμε να συζητήσουμε πάνω στο κορυφαίο ζήτημα της εποχής που αφορά την ανα-
βάθμιση και όχι την υποκατάσταση των θέσεων εργασίας του Προσωπικού της Τράπεζας.

Όπως φαίνεται και στην εν θέματι ανακοίνωση μας, αλλά και σε όλες τις σχετικές, αντί-
στοιχες του παρελθόντος υπάρχουν  κ ο ι ν ο ί  κ ί ν δ υ ν ο ι Τράπεζας και Προσωπικού από την
άναρχη επέκταση της ψηφιοποίησης και τον δεύτερο τεχνολογικό μετασχηματισμό που προ-
κρίνει νέες ανταγωνιστικές,  μη τραπεζικές εταιρείες σε βάρος των Τραπεζών που φέρουν τα
βάρη και τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. 

Εδώ επαναλαμβάνω την πρόθεση μου για δυναμική παρέμβαση του Union στις εποπτι-
κές αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανάγκη δημιουργίας φιλικού προς τις υφι-
στάμενες Τράπεζες θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ψηφιακής τραπεζικής με ενιαίους κα-
νόνες για όλους τους «παίχτες»…

Για όλα τα θέματα που απασχολούν το Προσωπικό της Τράπεζας έχουμε ξεκινήσει κύκλο
επαφών με τα αρμόδια – ανώτατα στελέχη της Τράπεζας (Ιάκωβο Γιαννακλή, Νατάσσα Πα-
σχάλη) και θα συνεχίσουμε, έτσι ώστε να σας καταθέσουμε και προτάσεις.

Κλιμάκια του Δ.Σ., του Union πραγματοποίησαν από τον Μάιο του 2018 μέχρι πρόσφατα σειρά επισκέ-
ψεων στα καταστήματα της Τράπεζας κυρίως της Αττικής, αλλά και σε αρκετά των γύρω περιοχών.

Οι διαπιστώσεις μας ταξινομήθηκαν και απετέλεσαν ένα «χάρτη» προβλημάτων του Προσωπικού του
Δικτύου της Τράπεζας (περίπου 3.800 συνάδελφοι συνολικά υπηρετούν στο Δίκτυο), όπως θεματικά αυ-
τός απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διά-
στημα 14/5/2018 έως 06/07/2018 σε 63 καταστήματα του Δικτύου Αττικής. Απάντησαν 312 συνάδελφοι
σε προφορικές μας ερωτήσεις.

Τα προβλήματα αναπτύχθηκαν διεξοδικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Στάθη Χαρίτο, τον Γεν. Γραμματέα
του Δ.Σ. Γιάννη Σιδεράτο και τον Έφορο του Δ.Σ. Γαβριήλ Μιχαλάτο σε τρεις (3) συναντήσεις εργασίας που
είχαν με τους:

- Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking
- Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας 

Η επί της ουσίας συζήτηση ήταν εποικοδομητική κι εμείς προσηλωμένοι στην αντικειμενικότητα και
την διαφάνεια σας παρουσιάζουμε τα κυριότερα σημεία της:

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ του Union

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Έλλειψη Προσωπικού
Στο 79,37% των καταστημάτων αναφέρθηκε ότι υπάρχει έλλειψη Προσωπικού. Αυτό που παρατηρείται

τα τελευταία χρόνια είναι να αποχωρούν συνεχώς άξιοι συνάδελφοι και να μην αντικαθίστανται. Μια επί-
σης ενδιαφέρουσα διάσταση είναι η διαπίστωση από την πλευρά των συναδέλφων ότι αντί να υπάρχει
μια ροή προσωπικού από τις Κεντροποιημένες Υπηρεσίες προς τα καταστήματα συμβαίνει ακριβώς το α-
ντίθετο: Όταν ανοίξει μια θέση σε Κεντροποιημένη Υπηρεσία παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον από ά-
τομα του Δικτύου, για να μετακινηθούν.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μας αναφέρθηκε, αλλά και που διαπιστώσαμε ότι κάποια καταστή-
ματα παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης ως προς το ανθρώπινο δυναμικό. 

▶▶ απάντηση Τράπεζας:
Σίγουρα οι εθελούσιες που έχουν τρέξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα την α-

ποχώρηση αρκετών συναδέλφων από το Δίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη συγχώνευση κατα-
στημάτων, ο Μ. Ο. των εργαζομένων ανά κατάστημα έχει αυξηθεί, ενώ οι αυτοματισμοί που υλοποιούνται
σταδιακά απλοποιούν πολλές καθημερινές συναλλαγές. Από την πλευρά της η Τράπεζα έχει προχωρήσει

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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στην καλύτερη δυνατή αναδιάταξη του Προσωπικού στο Δίκτυο προκειμένου να υπάρξει μια ισορροπία
δυνάμεων και ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξετάζει την στελέχωση και ανακατανέμει το Προσωπικό ώ-
στε να ενισχύσει τις περιοχές που έχουν αυξημένες ανάγκες. Το νέο μοντέλο λειτουργίας του Δικτύου με
τις περισσότερες και πιο ευέλικτες περιφέρειες έχει βοηθήσει προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοιοι εί-
δους προβλήματα και ανισορροπίες αμεσότερα. Επίσης, ο επαναπροσδιορισμός του δικτύου των κατα-
στημάτων με την σύμπτυξη τους σε περιοχές που ήταν υπεράριθμα έδωσε τη δυνατότητα για καλύτερη κα-
τανομή του ανθρώπινου δυναμικού εκεί που παρουσιάζονταν εντονότερο το πρόβλημα.

Ωστόσο ο κ. Γιαννακλής δήλωσε διατεθειμένος αν παρουσιάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα να το εξετά-
ζει εκ νέου  προκειμένου να δίνονται λύσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Παραβίαση Ωραρίου
Σε πολύ μικρότερο ποσοστό από το παρελθόν, καταγγέλθηκε από συναδέλφους η παραβίαση του ω-

ραρίου. Σε ποσοστό 30,16% αναφέρθηκε ότι πολύ συχνά δεν τηρείται το προβλεπόμενο ωράριο, είτε με υ-
πόδειξη του Διευθυντή, είτε από πίεση που προέρχεται από τον/την Περιφερειακό.  

Επίσης, έντονη είναι και η δυσαρέσκεια σχετικά με τα διάφορα meetings που κάποιοι είναι υποχρεω-
μένοι να τα παρακολουθούν εκτός ωραρίου, όπως και με τα διάφορα e-learning τα οποία οι συνάδελφοι
παρακολουθούν από το σπίτι.

▶▶ απάντηση Τράπεζας:
Στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Γιαννακλής ήταν κατηγορηματικός. Η εντολή που έχει δοθεί στους Επικε-

φαλής των Περιφερειών αλλά  και στους Διευθυντές των καταστημάτων είναι όλες οι εργασίες να ολοκλη-
ρώνονται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου και σε καμία περίπτωση μετά το πέρας αυτού. Μάλιστα ό-
πως χαρακτηριστικά ανέφερε δεν είναι μόνο θέμα τήρησης των συμβάσεων και της νομοθεσίας αλλά και
μια απαραίτητη συνθήκη προκειμένου οι συνάδελφοι να μην ανατρέπουν τον οικογενειακό τους προ-
γραμματισμό και η εργασία να λειτουργεί σε βάρος της προσωπικής τους ζωής. 

Γενικός προβληματισμός για το μέλλον της Τράπεζας
Σχεδόν καθολικός είναι ο προβληματισμός στα καταστήματα σχετικά με το μέλλον της Τράπεζας. Σε πο-

σοστό 93,65% εκδηλώθηκε ο έντονος προβληματισμός που ενισχύει, όπως οι συνάδελφοι ανέφεραν, ο
συνεχής περιορισμός του Δικτύου Καταστημάτων, η ανεξέλεγκτη (από πλευράς Τράπεζας) φυγή άξιων
στελεχών του Δικτύου μέσω των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, η μη πρακτική και αμφιβόλου
αποτελεσματικότητας αλλαγή τρόπου λειτουργίας του Δικτύου (σπάσιμο περιφερειών, RMs κτλ), η άρνη-
ση ενίσχυσης των καταστημάτων με συναδέλφους από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, η άρνηση παροχής υψη-
λών προδιαγραφών εξυπηρέτησης των πελατών (τα λίγα ταμεία δημιουργούν μεγάλα παράπονα και ε-
ντάσεις στις αρχές και στο τέλος του μήνα). Όλα  δείχνουν τόσο ένα διαφορετικό προσανατολισμό της
Τράπεζας, όσο και μια δυσοίωνη εικόνα για το μέλλον. 

Σημείωση: Βρεθήκαμε μάρτυρες σε αρκετές περιπτώσεις λεκτικής επίθεσης από πελάτες προς Διευθυ-
ντές και συναδέλφους για την ανεπαρκή εξυπηρέτηση λόγω ταμείων.

▶▶ απάντηση Τράπεζας:
Η απάντηση ήταν ότι σε καμία περίπτωση οι διαρθρωτικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν, μεταξύ των ο-

ποίων και ο περιορισμός των καταστημάτων, δεν είχαν ως εφαλτήριο την αλλαγή προσανατολισμού της
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Τράπεζας, τόσο προς τους πελάτες, όσο και στους εργαζόμενους. Οι αλλαγές έγιναν  κατόπιν σχεδιασμού
προκειμένου η Τράπεζα να καταστεί πιο αποτελεσματική στα νέα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχουν αλ-
λάξει δραματικά  τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων και η υψη-
λών προδιαγραφών υπηρεσίες εξυπηρέτησης προς τους πελάτες παραμένουν το βασικό στοιχείο της στρα-
τηγικής του Δικτύου, αλλά και της Τράπεζας. 

Η όποια αναστάτωση που μπορεί να προήλθε από την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του Δικτύου
φαίνεται να έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κάτι που μαρτυρά και το γεγονός ότι το Δίκτυο έχει πε-
τύχει πολύ υψηλές επιδόσεις, τόσο στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων όσο και στη βελτίωση της εξυ-
πηρέτησης των πελατών, όπου ο Δείκτης Σύστασης NPS βελτιώθηκε συνολικά κατά 5 μονάδες για όλους
τους πελάτες  από 16,37% το 2016 σε 21,49% το 2017, δείκτης που διατηρείται και το 2018. Ειδικά δε για
τους prime πελάτες ο δείκτης το 2018 υπερβαίνει το 45%. Παράλληλα, για την αποσυμφόρηση των ταμεί-
ων, η Τράπεζα σχεδιάζει και έχει ήδη εφαρμόσει ενέργειες για τον προσανατολισμό ακόμη περισσότερων
πελατών και συναλλαγών στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης.

Επιπλέον το νέο μοντέλο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, έδωσε και την ευκαιρία σε ένα ση-
μαντικό αριθμό συναδέλφων να αναβαθμιστούν και να δουν μια εξέλιξη στην επαγγελματική τους πορεία.

Προγράμματα Εθελούσιας Εξόδου
Τα Προγράμματα Εθελούσιας Εξόδου του Προσωπικού είναι από τα σημαντικότερα θέματα που απα-

σχολούν το προσωπικό στο Δίκτυο κάτι που φανερώνει και το ποσοστό του 88,89%.
Οι κύριες ερωτήσεις ήταν πότε θα ανοίξει το πρόγραμμα για τους συναδέλφους των καταστημάτων της

Αττικής, εάν θα είναι προσαυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο αν θα έχει κάποια επιπλέον κίνητρα για
το Δίκτυο και αν το Α.Δ. δέχεται αιτήματα από συναδέλφους του Δικτύου Αττικής.

▶▶ απάντηση Τράπεζας:
Η Τράπεζα αντιλαμβάνεται την ανησυχία των συναδέλφων σε ένα μάλιστα τόσο σημαντικό ζήτημα το ο-

ποίο αφορά το μέλλον, τόσο του συναδέλφου, όσο και της οικογενείας του. Αρχική τοποθέτηση ήταν να
μην ακούνε οι συνάδελφοι την παραφιλολογία που αναπτύσσεται από διάφορές πλευρές και ότι η Τράπε-
ζα υπεύθυνα και έγκαιρα ενημερώνει για τα σχετικά προγράμματα. 

Για το εάν θα ανοίξει το πρόγραμμα για το Δίκτυο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει κάτι
συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Τώρα για το θέμα των συναδέλφων που επιθυμούν να αποχωρήσουν από
τμήματα του Δικτύου που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα η Τράπεζα εξετάζει τις υποθέσεις κα-
τά περίπτωση.

Τέλος, δεν υπάρχει σχεδιασμός  για νέο Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου.

Πίεση λόγω Στοχοθεσίας
Το εντονότερο πρόβλημα των συναδέλφων του Δικτύου που προέκυψε από την παρούσα έρευνα είναι

η πίεση λόγω των στόχων. Σχεδόν στο σύνολο των καταστημάτων 95,2% αναφέρθηκε ότι οι συνάδελφοι
πιέζονται πάρα πολύ για τους ανέφικτους, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, στόχους.  Η πίεση φαντάζει να
είναι συνεχώς αυξανόμενη. 

▶▶ απάντηση Τράπεζας:
Ο κ. Γιαννακλής ανέφερε ότι αναγνωρίζει πως η στοχοθεσία μπορεί να αποτελεί μια πηγή άγχους για

τους συναδέλφους αλλά ακριβώς η νέα δομή του Δικτύου έχει σαν κύριο προσανατολισμό να μπορέσουν
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οι συνάδελφοι των καταστημάτων να κάνουν ευκολότερα την δουλειά τους. Το σπάσιμο των Περιφερειών
σε μικρότερα σχήματα έχει σαν αποτέλεσμα  ο εκάστοτε περιφερειακός να είναι πιο κοντά στους συνα-
δέλφους προκειμένου να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και υλοποίησης των εργασιών με
τις οποίες είναι επιφορτισμένοι οι συνάδελφοι.

Η αποδοτικότητα της νέας δομής αποτυπώνεται στην πορεία του Δικτύου το οποίο συνολικά έχει από
πολύ νωρίς πετύχει τους σημαντικότερους ετήσιους στόχους τους οποίους είχε βάλει στην αρχή του έτους.

Ενοικιαζόμενο Προσωπικό
Η ύπαρξη ενοικιαζόμενου Προσωπικού από διάφορες εταιρίες είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει

τους συναδέλφους σε ποσοστό 31,75%. Είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι οι συνάδελφοι αυτοί, από τη στιγ-
μή που προσφέρουν τραπεζική εργασία θα έπρεπε να ενταχθούν στο Προσωπικό της Τράπεζας διαφορε-
τικά, λόγω των ειδικών συμβάσεων που έχουν, αποτελούν μια μεγάλη απειλή για τους ίδιους. 

Επίσης, υπάρχει έντονος ο προβληματισμός σχετικά με το, γιατί η Τράπεζα ενώ διαθέτει πλεονάζον
Προσωπικό στις Κεντρικές Υπηρεσίες προσλαμβάνει κόσμο από τις εταιρείες αυτές.

▶▶ απάντηση Τράπεζας:
Η Τράπεζα λειτουργεί με  τον ελάχιστο δυνατό αριθμό ενοικιαζόμενου Προσωπικού. Η ύπαρξή τους όχι

μόνο δεν αποτελεί πηγή κινδύνου για τους συναδέλφους, αλλά είναι και ένα μέσο αποδέσμευσης τους α-
πό τα ταμεία προκειμένου να μπορέσουν να αναβαθμιστούν και να αναλάβουν άλλα καθήκοντα πιο κοντά
στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Και στα εξήντα τρία (63) καταστήματα που επισκεφτήκαν τα κλιμάκια του Σωματείου πραγματοποιή-
θηκε και αυτοψία σε χώρους που παρουσιάζονται κυρίως προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα προβλήματα εντοπίστηκαν ενδεικτικά στα καταστήματα: Παπάγου 644, Αμπελο-
κήπων 102, Αγ. Ελεούσας Καλλιθέας 462, Χαροκόπου 255,  Ταύρου 67, Ταύρου 107, Χαϊδαρίου 066, Νί-
καιας 208, Περιστερίου 209 .

Για όλα τα παραπάνω προβλήματα ενημερώθηκαν αναλυτικά (περιγραφή προβλήματος, φωτογρα-
φίες), τόσο ο κ. Γιαννακλής, όσο και ο κ. Σωτηρόπουλος και δεσμεύθηκαν ότι θα επιληφθούν προκειμέ-
νου να λυθούν ένα προς ένα και όπου είναι δυνατόν.

▶▶ Θα υπάρξει νέο Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου;Θα υπάρξει νέο Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου;
«Συνολικά στον τραπεζικό κλάδο συνεχίζεται η πίεση για περιορισμό του λειτουργικού κόστους.
Είναι αυτονόητο ότι η ανάγκη για περιστολή των συνολικών δαπανών αγγίζει και το ζήτημα του
Προσωπικού. Στην Eurobank δεν προετοιμάζουμε πρόγραμμα ανοιχτής εθελούσιας για το 2019.
Θα δούμε, ωστόσο, κατά περίπτωση αποχωρήσεις Προσωπικού σε εξατομικευμένη βάση. Σε ό,τι
αφορά τα κίνητρα για αποχώρηση οι συνθήκες έχουν αρχίσει να διαφοροποιούνται. Το προη-

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ.  Φ.  ΚΑΡΑΒΙΑΟΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ.  Φ.  ΚΑΡΑΒΙΑ
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γούμενο διάστημα, τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου συνοδεύονταν από πακέτα με όρους,
που είχαν υψηλό κόστος για τα τραπεζικά ιδρύματα, και τα οποία θεωρήθηκαν από πολλούς, και
όχι μόνο στην Ελλάδα, ως ιδιαίτερα γενναιόδωρα. Στο άμεσο μέλλον, κάτι που έχει γίνει ήδη ο-
ρατό και στην πράξη, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο οι παροχές και τα κίνητρα για αποχωρήσεις να
διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα».  

(Απάντηση: Φωκίων Καραβίας: Διευθύνων Σύμβουλος, κατά την συνάντηση του με στελέχη της Τρά-
πεζας στις 17/09/2018).

▶▶ Θα υπάρξει νέα μείωση καταστημάτων;Θα υπάρξει νέα μείωση καταστημάτων;
«Κατόπιν της σημαντικής εκλογίκευσης του Δικτύου καταστημάτων που είχαμε και το 2016 και το
2017, αυτή την στιγμή με τα 350 καταστήματα θεωρούμε ότι έχουμε το σωστό μέγεθος Δικτύου.
Στα πλάνα του 2019 δεν σχεδιάζουμε περαιτέρω μείωση του Δικτύου καταστημάτων της Τράπε-
ζας. Στο δικό μας πλάνο για την επόμενη τριετία υπάρχει το σχέδιο να ανοίξουμε και κάποια κα-
ταστήματα, ένα με δύο τον χρόνο».

(Απάντηση: Φωκίων Καραβίας: Διευθύνων Σύμβουλος, κατά την συνάντηση του με στελέχη της Τρά-
πεζας στις 17/09/2018).

Συμπέρασμα
Έχουμε συναίσθηση των δύσκολων συνθηκών που διέρχεται το τραπεζικό σύστημα της χώρας, χωρίς

καμία εξαίρεση για την Eurobank.
Δεν είμαστε αιθεροβάμονες και βλέπουμε την κρίση ακόμα μπροστά μας και όχι πίσω μας.
Οι εργαζόμενοι όμως στην Eurobank και θυσίες έχουν υποστεί και δραματική μείωση των θέσεων ερ-

γασίας έχει υπάρξει, αλλά όμως πάντα στηρίζουν την βελτίωση της απόδοσης της Τράπεζας και των επι-
δόσεων που έχουν θέσει ως στόχο διοικούντες και μέτοχοι.

Προβλήματα Προσωπικού σαν και αυτά που αναφέρουμε πιο πάνω πρέπει να επιλυθούν άμεσα και δί-
καια, γιατί αυτό συμβάλει στην πετυχημένη έκβαση των προσπαθειών που κάνει η Eurobank να ανέβει ε-
πίπεδο για το καλό της ίδιας (επενδυτή), όσων εργάζονται σε αυτήν και κυρίως των πελατών που την στη-
ρίζουν και έχουν προσδοκίες για καλύτερες σχέσεις μαζί της. 

▶▶ Υπάρχει προοπτική υπηρεσιακής εξέλιξης για τους Ταμίες;Υπάρχει προοπτική υπηρεσιακής εξέλιξης για τους Ταμίες;
Στον κ. Ιάκωβο Γιαννακλή θέσαμε με επίταση το θέμα της αξιοποίησης των 800 περίπου ταμιών-

συναδέλφων που υπηρετούν στο Δίκτυο της Τράπεζας. Για μας το ζήτημα αυτό αποτελεί πολύ ση-
μαντικό  πρόβλημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ορατό μέλλον υπηρεσιακής, άρα και οικο-
νομικής ανόδου, όσο κι αν προσπαθήσουν…

Είναι επίσης γνωστή η απροθυμία άλλων συναδέλφων να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα γι’ αυ-
τό και εμείς προτείναμε σαν κίνητρο υποκίνησης, αλλά και επιβράβευσης αυτών των συναδέλφων
την δυνατότητα ένταξης τους σε θέσεις υπηρεσιακά και μισθολογικά ανώτερες με το κριτήριο της α-
ξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας. 

Ο κ. Γιαννακλής συμφώνησε με τις διαπιστώσεις μας και σημείωσε τις προτάσεις μας για περαι-
τέρω επεξεργασία. 
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Όλοι παραδέχονται ότι το Δίκτυο στενάζει από την έλλειψη Προσωπικού. Η πλευρά της Τράπεζας εντο-
πίζει πλεονάζοντες υπαλλήλους στα καταστήματα περιοχών της Επαρχίας (Πάτρα, Πύργος, Καρδίτσα, Τρί-
καλα…) και της Θεσσαλονίκης. Τελευταία εφαρμόζει μία πολιτική αποσπάσεων συναδέλφων από αυτές
τις περιοχές σε άλλες όπου υπάρχουν κενά και λόγω αδειών, ασθενειών κλπ, που μέχρι πρόσφατα δεν εί-
χαμε στην Eurobank. Ο Κανονισμός Προσωπικού ενώ δεν επιτρέπει την μετάθεση υπαλλήλου χωρίς την
συναίνεση του, επιτρέπει την απόσπαση του για επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες μέχρι το πολύ τρεις (3)
μήνες και με έξοδα της Τράπεζας. (Άρθρο 12, παρ. 6).

Εμείς διατυπώσαμε την δυσφορία μας γι’ αυτή την νέα τακτική της Τράπεζας που ξεσπιτώνει κάποιους
συναδέλφους, όταν μάλιστα δεν γίνονται σεβαστοί κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι. Αντιπροτείναμε
την θέσπιση κάποιου κινήτρου για την μετακίνηση συναδέλφων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες προς το Δί-
κτυο των καταστημάτων (που θα εξοικονομηθούν από τους πόρους-έξοδα μετακίνησης και διαμονής των
αποσπασμένων υπαλλήλων), έτσι ώστε τουλάχιστον τα προβλήματα των καταστημάτων της Αττικής να
λυθούν με εσωτερικές μετακινήσεις, εντός του νομού.

Με έκπληξη ακούσαμε ότι κατά κάποιους υπεύθυνους της Τράπεζας «δεν πλεονάζει Προσωπικό στις
Κεντρικές Υπηρεσίες…».

Έγκυρες όμως, μελέτες θεωρούν ότι μία ιδανική σχέση κατανομής του Προσωπικού σε Κεντρικές Υπη-
ρεσίες και σε Δίκτυο καταστημάτων, είναι μία σχέση 30%-70%. Εμείς, όμως, σαν Eurobank έχουμε μία
σχέση 50%-50% που οπωσδήποτε αφήνει ένα κενό 20% σε βάρος του Δικτύου…

Η Τράπεζα εδώ οφείλει να βρει λύση και αυτή η λύση δεν είναι η μετακίνηση, έστω και για τρεις (3)
μήνες των συναδέλφων που αποσπώνται…

Είχατε ενημερωθεί για την ως άνω εξέλιξη από την ανακοίνωση Νο 02/26-11-2018 του Διευθύνοντος
Συμβούλου της Τράπεζας κ. Φ. Καραβία που τόνισε τα πλεονεκτήματα αυτού του νέου εταιρικού μετα-
σχηματισμού, μέσω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivalia από την Eurobank (ημερομηνία μετα-
σχηματισμού: 31/12/2018). Η κίνηση αυτή θα αναδείξει τον βασικό επενδυτή αμφοτέρων των εταιρειών
(Fairfax Financial Holdings Limited-“F.F.H.”) ως κύριο μέτοχο της συγχωνευμένης εταιρείας με ποσοστό
συμμετοχής 32,93% (από το 18,23% που είχε στην Eurobank).

Η κοινή ανακοίνωση Eurobank και Grivalia στο Χρηματιστήριο αναφέρει τα βασικά σημεία της συγχώ-
νευσης που κυρίως στοχεύει στη μ ε ί ω σ η του μεγάλου βραχνά για όλες τις Τράπεζες, αλλά και για την  δι-
κή μας που είναι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE).

Στόχος η μείωση των NPE στο 15% μέχρι το τέλος του 2019 γεγονός που επιτρέπει την πλήρη εξυγίαν-
ση του χαρτοφυλακίου των «κόκκινων δανείων» της Τράπεζας, παράλληλα με την κεφαλαιακή ενίσχυση
της μέσω της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου   (σε  ε ί δ ο ς) κατά 900 εκ. € που αποτελεί η συνει-
σφορά της Grivalia στο όλο εγχείρημα.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΜΕ ΜΙΑ "ΝΕΑ Eurobank"

Θ ε τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η  γ ι α  τ ο υ ς  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς  η  σ υ γ χ ώ ν ε υ σ ηΘ ε τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η  γ ι α  τ ο υ ς  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς  η  σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η
τ η ς  τ η ς  E u r o b a n kE u r o b a n k μ ε  τ η ν  μ ε  τ η ν  G r i v a l i aG r i v a l i a

( Ε τ α ι ρ ε ί α  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν  μ ε  β α σ ι κ ό  μ έ τ ο χ ο  τ ο  ( Ε τ α ι ρ ε ί α  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν  μ ε  β α σ ι κ ό  μ έ τ ο χ ο  τ ο  F a i r f a xF a i r f a x ))
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Η κάλυψη του υπολοίπου της προβλεπόμενης ζημιάς από την τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων ύψους 7 δις € που υπολογίζεται στα 300 εκ. € θα γίνει  μέσω της πώλησης σε στρατηγικό επεν-
δυτή της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης των «κόκκινων δανείων» της Τράπεζας F.P.S.

Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των 7 δις € της Τράπεζας θα μεταφερθεί σταδιακά σε ένα «όχημα» ει-
δικού σκοπού (SPV) που θα λειτουργήσει σαν η «κακή Τράπεζα» (Bad Bank) η οποία ουσιαστικά θα είναι
μία νέα θυγατρική εταιρεία με μητρική της την Eurobank Ergasias A.E., ως Holding που θα παραμείνει ει-
σηγμένη στο Χρηματιστήριο.

Η άλλη θυγατρική εταιρεία αυτής της Holding θα είναι η «καλή Τράπεζα» (Good Bank), δηλαδή η « Ν έ α
E u r o b a n k » , στην οποία θα μεταφερθεί όλο το ενεργητικό και το παθητικό της σημερινής Τράπεζας, ο α-
ναβαλλόμενος φόρος (DTC) και το  σύνολο του Προσωπικού που σήμερα υπηρετεί στην Eurobank, όχι ό-
μως και τα δάνεια βαθιάς καθυστέρησης της Τράπεζας, ύψους 7 δις €, όπως είπαμε. 

Θα μιλάμε δηλαδή για μία νέα, «καθαρή» και ελπιδοφόρα Τράπεζα που μέσα σε μία τριετία στοχεύει
στην θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της από τα 16,9 δις € που είναι σήμερα
στην Ελλάδα (17,7 δις € σε επίπεδο Ομίλου) στα 6 δις €, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας αφού
πέραν των άλλων ασφαλίζει και σταθεροποιεί τις θέσεις εργασίας του Προσωπικού, αλλά και των κατα-
κτήσεων που έχουμε πετύχει στον χώρο μας.

Οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχαμε από την Διοίκηση της Τράπεζας δεν θα υπάρξει κα-

μία αρνητική επίπτωση για τους εργαζόμενους της Eurobank, αλλά και της Grivalia.
Η δική μας παρέμβαση αφορούσε «φήμες» σύμφωνα με τις οποίες η λύση της τιτλοποίησης προβλη-

ματικών δανείων σημαίνει ταυτόχρονη «μεταφορά Προσωπικού» από τις Τράπεζες σε εταιρείες διαχείρι-
σης των δανείων αυτών με υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας. 

Στην περίπτωση μας έχει προηγηθεί η λ ύ σ η στο ζήτημα αυτό με την σύσταση και λειτουργία της θυ-
γατρικής εταιρείας της Τράπεζας που διαχειρίζεται τα προβληματικά δάνεια, δηλαδή της Financial Plan-
ning Services (F.P.S.), όπου οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας Τράπεζας Eurobank μεταφέρθηκαν σε
αυτήν με συμβάσεις δανεισμού μισθωτού, οπότε η σταθερή και αμετακίνητη θέση του Union Eurobank
που αφορά ό λ ο υ ς τους πιο πάνω εργαζόμενους-συναδέλφους είναι μία: Με την λήξη της διάρκειας των
συμβάσεων δανεισμού αυτών των συναδέλφων οι ί δ ι ο ι θα επιλέξουν το μέλλον τους, δηλαδή ή να συ-
νεχίσουν στην F.P.S. ή να επιστρέψουν στην Τράπεζα. Ειδικά, όμως, γι’ αυτούς έχουμε ζητήσει επιπλέον
να υπάρχει ως δυνατότητα και η παράταση του τελευταίου προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Τράπε-
ζας. Τούτο έχει ιδιαίτερη αξία γιατί μετά την πώληση της F.P.S. στον στρατηγικό επενδυτή η Eurobank θα
είναι πλέον μέτοχος μειοψηφίας (30%), οπότε η διασφάλιση του μέλλοντος των συναδέλφων μας εκεί
πρέπει να γίνει εκ των προτέρων και σωστά. 

Ουδεμία άλλη αλλαγή σύμβασης ή όρων εργασίας θα επιτρέψουμε για κανένα άλλο εργαζόμενο της
Τράπεζας. 

Επειδή η «πίεση» για μείωση Προσωπικού επηρεάζεται από τις δυσμενείς συνθήκες της Αγοράς και της
Οικονομίας, αλλά και από «χτυπήματα» που έχει δεχτεί το τραπεζικό σύστημα, ενημερώνουμε ότι δεν θα
προστεθούν στο Προσωπικό της Eurobank οι καθ’ όλα άξιοι συνάδελφοι της Grivalia, έτσι ώστε να επιβα-
ρυνθεί ο δείκτης απασχόλησης, αν κάποιοι ανησυχούν γι’ αυτό…

Οι συνάδελφοι αυτοί θα στελεχώσουν ένα νέο νομικό πρόσωπο της Grivalia που  ως τρίτη εταιρεία θα
έχει το έργο της διαχείρισης των ακινήτων της Τράπεζας και ιδίως των ανακτηθέντων περιουσιακών στοι-
χείων (REOs) που είναι ένας τομέας νευραλγικός για την επιτυχή διαχείριση των προβληματικών δανείων.
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Εδώ πρέπει να σημειώσουμε την  κορυφαία τεχνογνωσία της ―υπό τον Γιώργο Χρυσικό― Grivalia και
του έμπειρου Προσωπικού της που εγγυάται την βέλτιστη λύση για  το ζήτημα της αξιοποίησης των ακι-
νήτων του Ομίλου…

Έγκριση συγχώνευσης - Νέο Δ.Σ.
Τελικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank στις 5 Απριλίου 2019 ενέκρινε την συγχώνευση με

την Grivalia με παράλληλη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που πλέον ανήλθε στα 853.107.225,86 €.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανασυγκροτήθηκε με νέο Πρόεδρο τον κ. Γιώργο Ζανιά

και μέλη ως εξής:

1. Γεώργιος Π. Ζανιάς, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
3. Φωκίων X. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
6. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
7. Bradley Paul L. Martin, μη εκτελεστικό μέλος
8. Νικόλαος Α. Μπέρτσος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Richard P. Boucher, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

10. Rajeev Kakar, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Jawaid A. Mirza, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. George E. Myhal, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Οι κίνδυνοι από την «κακιά Τράπεζα» (BAD BANK)
Η δημιουργία του ως άνω «οχήματος» ειδικού σκοπού στο οποίο θα μεταφερθεί το προβληματικό χαρ-

τοφυλάκιο των 7 δις € (Bad Bank) συμβαδίζει ενδεχομένως με την ανάγκη Προσωπικού για την εξυπηρέ-
τηση αυτής της διαδικασίας. 

Σε κάθε περίπτωση αποσπάσαμε τις διαβεβαιώσεις της Τράπεζας ότι αυτή η ανάγκη δεν θα εξυπηρε-
τηθεί με αλλαγές συμβάσεων εργασίας του υφιστάμενου Προσωπικού  της σημερινής Eurobank…

(Πάντως η πρόβλεψη για την τύχη αυτών των 7 δις € προβληματικών δανείων είναι  ότι τα 3,8 δις € πι-
θανολογείται ότι θα χαθούν οριστικά, ενώ τα 3,2 δις € έχουν πιθανότητες είσπραξης. Καλές πιθανότητες
τα 2 δις € που θα τιτλοποιηθούν και θα τα διακρατήσει η Eurobank και λίγες πιθανότητες 1,2 δις € σε ο-
μόλογα που θα χαριστούν στους μετόχους της Τράπεζας…).

Συμπέρασμα
Από την δική μας ενημέρωση και εμπειρία, αφού έχουμε χειριστεί στο παρελθόν ανάλογο θέμα (Good

και Bad Bank για 1η φορά στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με την περίπτωση της Τράπεζας
Κρήτης, την εξυγίανση και την μετέπειτα πώληση της στην Eurobank) μπορούμε να προδικάσουμε τα εξής,
από την όλη εξέλιξη: 
1. Δημιουργείται μία νέα πιο ισχυρή και κυρίως πιο «καθαρή» Τράπεζα, με ωφέλεια μετόχων, πε-

λατών και εργαζομένων.
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2. Η νέα Τράπεζα θα ασχοληθεί ενεργά με την ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών σε κερδοφόρο πε-
ριβάλλον, γεγονός σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία και την ανάπτυξη της. Θα υπάρξει όφε-
λος στα ελληνικά νοικοκυριά και τόνωση στην επιχειρηματικότητα που τόσο ανάγκη έχει η χώρα…

3. Κατά συνέπεια ασφαλίζεται και ισχυροποιείται η α π α σ χ ό λ η σ η των εργαζομένων του Ομίλου
Eurobank και αυτό είναι πολύ σημαντική εξέλιξη μέσα στο σημερινό «μεταμνημονιακό», αλλά, ι-
διαίτερα καταθλιπτικό περιβάλλον.

Όσοι διαβάζουν τις υπεύθυνες ανακοινώσεις του Σωματείου μας διαπιστώνουν πόσο μπροστά από τις
εξελίξεις βρισκόμαστε, αλλά και πόσο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση παρέχουμε για θέματα πραγμα-
τικά πρωτόγνωρα στην ελληνική πραγματικότητα και ακανθώδη, αφού αγκαλιάζουν το μεγάλο πρόβλημα
που στις μέρες μας λέγεται ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ…

Ας ανατρέξουν λοιπόν οι συνάδελφοι μας στην ανακοίνωση μας Νο 116/15-05-2017, όπου είχαμε α-
σχοληθεί με το θέμα σχεδόν δύο (2) χρόνια πριν («Δικαιώματα Δανειζόμενου Προσωπικού Τράπεζας»). 

Για την Μεταβίβαση Τμημάτων/Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Προσωπικού τους σε τρίτους «ι-
διώτες» υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια (κεφάλαιο 1ο και 6ο) στον τελευταίο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
του Union, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης που ασχολήθηκε επισταμένως με τα θέματα αυτά
(10/02/2018). Στις σελίδες 44, 45, 46, 47, 48, 57, 58, 59, 60 και 61 υπάρχουν και τα γραπτά και ενυπόγρα-
φα ντοκουμέντα της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του Union με τους εκπροσώπους της Τράπεζας στις
23/11/2017 όπου κατορθώσαμε με όπλα τον διάλογο και τα επιχειρήματα ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (εν προκειμένω εργαζομένων στα Τμήμα-
τα Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής και Θεσσαλονίκης) ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (G4S και BRINKS…). 

Από τότε έχουμε κατοχυρώσει το δικαίωμα της ΑΡΝΗΣΗΣ του μισθωτού της Τράπεζας σε μία παρεμ-
φερή μετακίνηση, όπως πανηγυρικά αυτό επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση που ακολούθησε και αφο-
ρούσε την μεταφορά στην Eurobank Property Services (E.P.S.) συναδέλφων με σύμβαση Τράπεζας εν ό-
ψει της πώλησης της E.P.S. στον ιταλικό Όμιλο Cerved και την κατάργηση του αντικειμένου της διαχείρι-
σης ακινήτων από τις υπηρεσίες της Τράπεζας. 

Τονίσαμε προς όλους τους συναδέλφους ότι έχουμε εξασφαλίσει την διαβεβαίωση της
Τράπεζας ότι όλος αυτός ο εταιρικός μετασχηματισμός της δεν θα επηρεάσει σε τίποτα τις
συμβάσεις εργασίας τους και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που έχουμε για όλους
κατοχυρώσει, ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομέ-
νων της Τράπεζας μέσω των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που έχου-
με υπογράψει με την Διοίκηση της Τράπεζας, οι οποίες και θα παραμείνουν σε ισχύ…

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ F.P.S.
(Eurobank Financial Planning Services)
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Με την ευκαιρία θέλουμε ευθαρσώς να τονίσουμε ότι το «πακέτο» παροχών που δόθηκε στους συνα-
δέλφους της Τράπεζας προκειμένου αυτοί να αλλάξουν σύμβαση εργασίας και να μετακινηθούν στην υπό
πώληση εταιρεία E.P.S. ήταν ικανοποιητικό για την εποχή που ζούμε, με όλα αυτά τα προβλήματα που
βιώνουμε ως εργαζόμενοι (ανεργία, χαμηλοί μισθοί, έλλειψη ιατρικής/νοσοκομειακής πρόνοιας και αντί-
στοιχης συνταξιοδότησης κλπ). Για το λόγο αυτό άλλωστε η  π λ ε ι ο ψ η φ ί α των συναδέλφων αποδέχτη-
κε την πρόταση μετακίνησης τους στην E.P.S…

Τέλος με την ανακοίνωση μας Νο 44/04-01-2019 και ενόψει της υπογραφής της  νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε.
Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. υποβάλαμε μία δέσμη προτάσεων, χωρίς κόστος  και αυστηρά θεσμικού περιεχομέ-
νου που θα μπορούσαν αν υλοποιηθούν να βγάλουν από την κρίση το συνδικαλιστικό κίνημα των τραπε-
ζοϋπαλλήλων και να τονώσουν  την απασχόληση στον Κλάδο. 

Για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ μονότονα επαναλαμβάνουμε εδώ και πολλά χρόνια την ανά-
γκη της ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Πιστοποίηση όλων των τραπεζικών
εργασιών). 

Για τον ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΤΟΥ κάναμε την απαραίτητη νομική διάκριση μεταξύ «γ ν ή σ ι ο υ δανει-
σμού» που υπό προϋποθέσεις είναι επιθυμητός και δίνει λύσεις στην απασχόληση και του «κατ’ επάγ-
γελμα δανεισμού» που πρέπει να περιοριστεί δραματικά διότι πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριό-
τητα με σκοπό το κέρδος υπό το ένδυμα της δημιουργίας ευκαιριακών θέσεων εργασίας. 

Οφείλει λοιπόν εδώ η Ο.Τ.Ο.Ε. να παρέμβει και να ρ υ θ μ ί σ ε ι αυτή τη μορφή απασχόλησης στις Τρά-
πεζες που ούτως ή άλλως υπάρχει, όπως για παράδειγμα:

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

◆◆ Χρονική διάρκεια σύμβασης, όχι πέραν των 16 μηνών, άλλως μετατροπή της αυτόματα σε αορίστου
χρόνου.

◆◆ Εγγραφή των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας στα Πρωτοβάθμια Σωματεία-μέλη της Ο.Τ.Ο.Ε. έ-
τσι ώστε αυτοί να δικαιούνται των ρυθμίσεων των Επιχειρησιακών και Κλαδικών Σ.Σ.Ε., όπως οι λοι-
ποί εργαζόμενοι στην ίδια Τράπεζα. Έτσι εφαρμόζεται η «αρχή της ίσης μεταχείρισης» και σπάει το
καθεστώς της εκμετάλλευσης των ενοικιαζομένων συναδέλφων που έχει αποκληθεί «δουλεμπό-
ριο» (κατεύθυνση–οδηγία).

◆◆ Να απαγορεύεται σε εκείνη την Τράπεζα που δανείζεται εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας η χρή-
ση του θεσμού της προσωρινής, αλλά και της μ ε ρ ι κ ή ς απασχόλησης, αν κατά τον προηγούμενο
χρόνο έχει προβεί σε ομαδικές απολύσεις ανεξαρτήτως ειδικότητας ή είχε αντικαταστήσει εργαζό-
μενους από το Τακτικό Προσωπικό που απεργούσαν.

Ο «γνήσιος» δανεισμός είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα και χαρακτηρίζεται από το ότι ο εργαζόμε-
νος προσλαμβάνεται με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αρχικό εργοδότη και μόνο ευκαιρια-
κά και προσωρινά προσφέρει αυτές σε ένα τρίτο εργοδότη (συνήθως σε θυγατρική της Τράπεζας εται-
ρεία) για διαφόρους λόγους, όπως:

― Πλεονάζει προσωπικό στον αρχικό εργοδότη. 
― Υπάρχει έλλειψη Προσωπικού ή παροδική ανάγκη στον έμμεσο εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο δανειζόμενος εργαζόμενος αυτής της κατηγορίας:

◆◆ Πρέπει να συναινέσει ο ίδιος στον δανεισμό του.

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

◆◆ Υπογράφει τη σύμβαση του δανεισμού των υπηρεσιών του από κοινού με τον  άμεσο και τον έμμε-
σο εργοδότη του.
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◆◆ Με τη λήξη της σύμβασης δανεισμού η σχέση εργασίας του με τον αρχικό εργοδότη επαναλειτουρ-
γεί και μάλιστα σε όλη την έκτασή της, όπως ίσχυε πριν το δανεισμό.

Η λύση αυτή του «γνήσιου» δανεισμού δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί θα πρέπει να «τσουβαλιάζεται»
μαζί με την περίπτωση του «κατ’ επάγγελμα» δανεισμού, όταν μάλιστα διασφαλίζεται η σ υ ν α ί ν ε σ η
του εργαζόμενου που πολλές φορές μπορεί να είναι ε π ι λ ο γ ή του και να αφορίζεται γενικώς με την καλ-
λιέργεια σκόπιμης σύγχυσης.  Σε πολλές περιπτώσεις δίνει λύσεις σε θέματα απορρόφησης ή και αξιο-
ποίησης Προσωπικού στις Τράπεζες, ειδικά εκείνες που έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες συγχωνεύ-
σεις και εξαγορές άλλων…

Επειδή η μείωση των θέσεων εργασίας και στον Κλάδο μας είναι δραματική (μέσα στα χρόνια της κρί-
σης χάθηκαν περίπου 30.000 θέσεις εργασίας) θα πρέπει σοβαρά εργοδότες και ΟΤΟΕ να δουν θεσμικά
λύσεις που στο εξωτερικό έχουν εφαρμοστεί με διάφορες παραλλαγές, αλλά πάντα με το στοιχείο π ρ ό -
λ η ψ η ς του κινδύνου.

Για το ζήτημα αυτό σας είχαμε ενημερώσει πρώτοι και καλύτεροι (Ανακοίνωση Νο 037/27-11-2018).

Είναι ακόμα νωρίς, για να πούμε λεπτομέρειες για ένα εγχείρημα που αποτελεί «φιλί ζωής» για την Τρά-
πεζα και τους εργαζόμενους στον Όμιλο.

Ευελπιστούμε ότι θα πετύχει και με την δική μας στήριξη, αλλά κυρίως με την στήριξη των εργαζομένων. 

Στόχος η μείωση των NPE στο 15% μέχρι το τέλος του 2019 γεγονός που επιτρέπει την πλήρη εξυγίαν-
ση του χαρτοφυλακίου των «κόκκινων δανείων» της Τράπεζας, παράλληλα με την κεφαλαιακή ενίσχυση
της μέσω της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου (σε ε ί δ ο ς ) κατά 900 εκ. € που αποτελεί η συνει-
σφορά της Grivalia στο όλο εγχείρημα.

Η κάλυψη του υπολοίπου της προβλεπόμενης ζημιάς από την τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων ύψους 7 δις € που υπολογίζεται στα 300 εκ. € θα γίνει μέσω της πώλησης σε στρατηγικό επεν-
δυτή της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης των «κόκκινων δανείων» της Τράπεζας F.P.S. 

Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των 7 δις € της Τράπεζας θα μεταφερθεί σταδιακά σε ένα «όχημα» ει-
δικού σκοπού (SPV) που θα λειτουργήσει σαν η «κακή Τράπεζα» (Bad Bank), η οποία ουσιαστικά θα εί-
ναι μία νέα θυγατρική εταιρεία με μητρική της την Eurobank Ergasias A.E., ως Holding, που θα παραμεί-
νει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.

Η άλλη θυγατρική εταιρεία αυτής της Holding θα είναι η «καλή Τράπεζα» (Good Bank), δηλαδή η
«Ν έ α  E u r o b a n k » στην οποία θα μεταφερθεί όλο το ενεργητικό και το παθητικό της σημερινής Τρά-
πεζας, ο αναβαλλόμενος φόρος (DTC) και το σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ που σήμερα υπηρετεί στην
Eurobank, όχι όμως και τα δάνεια βαθιάς καθυστέρησης της Τράπεζας, ύψους 7 δις €, όπως είπαμε. 

Θα μιλάμε δηλαδή για μία νέα, «καθαρή» και ελπιδοφόρα Τράπεζα που μέσα σε μία τριετία στοχεύει
στην θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της από τα 16,9 δις € που είναι σήμερα
στην Ελλάδα (17,7 δις € σε επίπεδο Ομίλου) στα 6 δις €, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας αφού
πέραν των άλλων ασφαλίζει και σταθεροποιεί τις θέσεις εργασίας του Προσωπικού, αλλά και των κατα-
κτήσεων  που έχουμε πετύχει στον χώρο μας. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ EUROBANKEUROBANK -  -  GRIVALIAGRIVALIA
ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ της  ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ της  FF .. PP .. SS ..
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Εγκρίθηκε από τα Δ.Σ. η συγχώνευση 
της Eurobank με την Grivalia

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας (“Eurobank”) και της ε-
ταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (“Grivalia”) ανακοί-
νωσαν ότι στις από 22/02/2019 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορ-
ρόφηση της Grivalia από τη Eurobank, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2,
69-70, 72-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύουν.

Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγ-
χώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Grivalia
στην Eurobank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018
της Grivalia.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Eu-
robank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον
αριθμό των κοινών μετοχών της Eurobank που κατέχουν σήμερα.

Τα ανωτέρω τελούν υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της εγκρίσε-
ως του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων
εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από τις συγχωνευόμενες εταιρείες για την εξέλιξη της διαδικα-
σίας συγχώνευσης.

Οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχαμε και σήμερα από την Διοίκηση της Τράπεζας (κ.κ. Φ.

Καραβίας και Θ. Καλαντώνης) δεν θα υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση για τους εργαζόμενους της Eu-
robank, αλλά και της Grivalia.

Η δική μας παρέμβαση αφορούσε «φήμες» σύμφωνα με τις οποίες η λύση της τιτλοποίησης προβλη-
ματικών δανείων σημαίνει ταυτόχρονη «μεταφορά Προσωπικού» από τις Τράπεζες σε εταιρείες διαχείρι-
σης των δανείων αυτών με υπογραφή  νέων συμβάσεων εργασίας. 

Στην περίπτωση μας έχει προηγηθεί η λ ύ σ η στο ζήτημα αυτό με την σύσταση και λειτουργία της θυ-
γατρικής εταιρείας της Τράπεζας που διαχειρίζεται τα προβληματικά δάνεια, δηλαδή της Financial Plan-
ning Services (F.P.S.), όπου οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας Τράπεζας Eurobank μεταφέρθηκαν σε
αυτήν με συμβάσεις δανεισμού μισθωτού, οπότε η σταθερή και αμετακίνητη θέση του Union Eurobank
που αφορά ό λ ο υ ς  τους πιο πάνω εργαζόμενους-συναδέλφους είναι μία: Με την λήξη της διάρκειας των
συμβάσεων δανεισμού αυτών των συναδέλφων και όσων άλλων έχουν στην πορεία υπογράψει συμ-
βάσεις γνήσιου δανεισμού με την F.P.S. οι ίδιοι θα επιλέξουν το μέλλον τους, δηλαδή ή να συνεχίσουν
στην F.P.S. ή να επιστρέψουν στην Τράπεζα. Ειδικά, όμως, γι’ αυτούς έχουμε ζητήσει επιπλέον να υπάρ-
χει ως δυνατότητα και η παράταση του τελευταίου προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας.
Τούτο έχει ιδιαίτερη αξία γιατί μετά την πώληση της F.P.S. στον στρατηγικό επενδυτή η Eurobank θα είναι
πλέον μέτοχος μειοψηφίας, οπότε η διασφάλιση του μέλλοντος των συναδέλφων μας εκεί πρέπει να γίνει
εκ των προτέρων και σωστά. 

Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο μας προτάσσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων
ανεξάρτητα αν μείνουν ή θα φύγουν από την Τράπεζα. 
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Δεν ακολουθούμε την μυωπική πολιτική διαφύλαξης στα μητρώα του πλήθους των μελών μας, ούτε έ-
χουμε κομματική εξάρτηση για να αναπαράγουμε τα προβλήματα.

Σκοπός μας είναι να λύνουμε τα προβλήματα κατά κανόνα συναινετικά και ρεαλιστικά, γιατί το περι-
βάλλον έξω είναι αφιλόξενο για τον κόσμο της εργασίας…

Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πετύχουμε για τους υπό μετάβαση στην F.P.S. ερ-
γαζόμενους λύσεις αποχώρησης από την Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις και με σημείο
αναφοράς τις αντίστοιχες που πετύχαμε για όσους συναδέλφους μετακινήθηκαν στην E.P.S.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της F.P.S. μετά την πώλη-
ση της και στην συνέχεια θα εξετάσουμε με τις Διοικήσεις της Εταιρείας και της Τράπεζας το όλο ζήτημα
που αφορά την σταθερή απασχόληση και το ευοίωνο μέλλον των εργαζομένων που θα μετακινηθούν. 

Η ύπαρξη των εκατέρωθεν επικεφαλής κ. Φ. Καραβία (Τράπεζα) και κ. Θ. Καλαντώνη (F.P.S.) είναι το
θετικό πρόσημο της όλης προσπάθειας. 

Οι εξελίξεις αναμένονται στο Β’ εξάμηνο του 2019, οπότε θα επανέλθουμε με νεότερα και πλέον λε-
πτομερή στοιχεία για την όλη εξέλιξη.

Το μέλλον αυτών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εμφανίζεται ελπιδοφόρο, αφού μεγάλες ε-
ταιρείες επενδύουν σε αυτό τον τομέα σε σημείο μάλιστα που εντός των ημερών ανακοινώνουν την σύ-
σταση ΕΝΩΣΗΣ, για να προωθήσουν θεσμικά τις θέσεις τους ως ενιαίος φορέας.

Η διαχείριση των "κόκκινων" δανείων των ελληνικών τραπεζών, δεδομένου του όγκου τους και της ε-
πικείμενης μείωσής τους κατά 50 δισ. ευρώ από φέτος μέχρι τα τέλη του 2021, προσελκύει ολοένα και πε-
ρισσότερους ενδιαφερόμενους διαχειριστές.

Μετά τις 16 εταιρίες που έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, άλλοι 13 ενδιαφερόμενοι
βρίσκονται στην ουρά για άδεια είτε έχοντας υποβάλει φάκελο είτε προετοιμάζοντάς τον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τις: Servloan με μέτοχο την Dolphin Capital team, την First
Capital με μέτοχο την ΝΜ Asset Management Advisors & First Call, την ΕΟS Matrix του EOS Group, την N-
PA (N.A. Aνδρικόπουλος), την Mountstreet του ομώνυμου Group, την Hipogesiberia, την LXM Hellas, την
R3 Associates, την G&M.S., την Rapid Credit Solutions, την δικηγορική εταιρία Sioufas, την Pepper του ο-
μώνυμου Group και την EU Praxis FSI με μετόχους τους Fire Group S.p.A. & StormHarbour Securities.

Οι 16 υφιστάμενες εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν αδειοδοτηθεί εί-
ναι:

1. H Eurobank F.P.S. της Eurobank που θα διαχειρίζεται συνολικά δάνεια άνω των 26 δισ. ευρώ, μετά
και την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης των στεγαστικών NPLs και της μεταβίβασης και τιτλοποίησης NPLs
σε SPV, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει ανακοινώσει η Τράπεζα. Η διαχείριση καλύπτει δάνεια από τις κα-
τηγορίες καταναλωτικών, στεγαστικών και μικρών επαγγελματικών.

2. Η Cerved, η οποία συμφώνησε με τη Eurobank την εξαγορά της  Eurobank Property Services και θα
διαχειρίζεται δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3. Η Cepal Hellas, με μετόχους τις Alpha Bank και Centerbridge, με υπό διαχείριση δάνεια 6 δισ. ευρώ
και ειδίκευση σε δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

4. Η Θεά Άρτεμις με μετόχους την Attica Bank και τις Aldridge & DDM, με υπό διαχείριση NPLs 1,3 δισ.
ευρώ, καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΑΔΟΥΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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5. Η Pillarstone Hellas των KKR Credit & John Davison που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 2 δισ. ευρώ,
δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρηματικών.

6. Η Resolute Asset Management του ομώνυμου βρετανικού ομίλου, με ειδίκευση στο real estate και
ειδικότερα στα τουριστικά ακίνητα.

7. Η Independent Portfolio Management της Alvarez & Marsal, με ειδίκευση στα δάνεια μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων.

8. Η UCI Hellas της UCI Ισπανίας που διαχειρίζεται δικό της χαρτοφυλάκιο 245 εκατ. ευρώ μη εξυπη-
ρετούμενων και εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων.

9. Η B2Kapital του Β2Ηolding Group, η οποία έχει υπό διαχείριση NPLs 3,7 δισ. ευρώ, καταναλωτικά,
στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

10. Η QQuant Master Servicer των Qualco-PIMCO (εξαγόρασε ποσοστό 20% της Qualco) με υπό δια-
χείριση 2,7 δισ. ευρώ καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

11. Η DV01 Asset Management με μέτοχο τον Δημήτρη Βλάχο που εξειδικεύεται στα δάνεια μεγάλων
επιχειρήσεων.

12. Η Special Financial Solutions της Bain Capital, η οποία διαχειρίζεται 2 δισ. ευρώ του χαρτοφυλακί-
ου Amoeba (εξαγόρασε το χαρτοφυλάκιο και μαζί την SFS της Τράπεζας Πειραιώς) με δάνεια επιχειρημα-
τικά, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

13. Η Hoist Hellas της Hoist AG που έχει ειδίκευση σε δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά, μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων.

14. Η LPN Capital που ειδικεύεται στα ναυτιλιακά NPLs.
15. Η MELFIN της Mellon με ειδίκευση στα καταναλωτικά, στεγαστικά και τα δάνεια μικρομεσαίων ε-

πιχειρήσεων.
16. Η APS Recovery Greece των APS και Euroxx που διαχειρίζεται δάνεια συνολικής απαίτησης 2,4 δισ.

ευρώ, καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 4225/2014, προβλεπόταν η τήρηση «Ειδικού βιβλίου
τροποποίησης του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών», χωρίς να απαιτείται η θεώρηση αυτού από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε.

Με το επόμενο νομοθέτημα 4488/2017, άρθρο 36 καταργήθηκε το προαναφερθέν καθεστώς κατα-
χωρήσεως της μεταβολής του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών (νομίμων) και αντικαταστάθηκε
πλέον με την υποχρέωση του εργοδότου, όπως ακριβώς την περιγράφει το εν θέματι Υπηρεσιακό Ση-
μείωμα (Υ.Σ.) της Γ.Δ.Α.Δ..

Υπενθυμίζεται και επισημαίνεται ότι, τυχόν διαπίστωση από τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ μη τηρήσε-
ως της γνωστοποίησης της υπερωρίας και της υπερεργασίας, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους,
επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 24 και 28 του Ν. 3996/2011,
όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 18.08.02.771.1375 HR / 30-08-2018

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

▶ ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ▶ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ; ▶ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
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Από την ανάγνωση του, από 30/8/2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Γ.Δ.Α.Δ., απευθυνόμενου μά-
λιστα προς τους υπευθύνους των επί μέρους Τομέων, Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Τράπεζας, διαπι-
στώνουμε ότι πράγματι οι οδηγίες που περιέχονται και καταγράφονται στο σχετικό κείμενο, ανταποκρί-
νονται πλήρως στις επιταγές της οικείας Υπ. Αποφάσεως.

Τί είναι υπερωρία;
Το ωράριο έχει καθορισθεί με σειρά Κλαδικών Σ.Σ.Ε. μεταξύ των Τραπεζών και της Ο.Τ.Ο.Ε. και ισχύει

μέχρι και σήμερα, αφού η τελευταία ρύθμιση μεταξύ των ανωτέρω φορέων και συγκεκριμένα η από
16.3.2016 Σ.Σ.Ε., η οποία λήγει 31/12/2018, διατήρησε σε ισχύ όλους τους όρους των προηγουμένων Σ.Σ.Ε.
ή Δ.Α. μεταξύ των οποίων και τον συμβατικό χρόνο εργασίας του προσωπικού που είναι 37 ώρες εβδο-
μαδιαίως, ενώ το νόμιμο ωράριο του υπαλληλικού προσωπικού των Α.Ε. και των Τραπεζών είναι 42 ώ-
ρες εβδομαδιαίως.

Λαμβανομένου υπόψη ότι υπερωριακή απασχόληση, θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του
Ν. 3385/2005 η πέραν των 45 ωρών εβδομαδιαίως εργασία (για τις πενθήμερες επιχειρήσεις) και ως υ-
περεργασιακή η πέραν των 37 ωρών απασχόληση, τότε προκειμένου για τους τραπεζικούς υπαλλήλους,
υπερεργασία αποτελεί η απασχόληση των μισθωτών από την 37η έως και 42η ώρα της εβδομάδος. Συνε-
πώς ανακύπτει το ερώτημα, πως θα θεωρείται η τυχόν ενδιάμεση απασχόληση του μισθωτού κατά τις εν-
διάμεσες ώρες από την 42η έως και την 45η ώρα, ώστε να καταγραφεί ως «Υπερεργασιακή απασχόληση»
ή ως τοιαύτη υπερωριακή, αφού υπερβαίνει τις νόμιμες των 42 ωρών.

Σύμφωνα με τα νομολογηθέντα (Α.Π. 1188/90, Εφ. Αθ. 1927/95 κλπ) η παραπάνω απασχόληση θεω-
ρείται «πρόσθετη εργασία» και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, χωρίς επιπλέον προσαυξή-
σεις. Υπόψη ότι, η παροχή «πρόσθετης» εργασίας είναι δυνατή, είτε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των με-
ρών, είτε κατόπιν μονομερούς επιβολής της από τον εργοδότη εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις του άρθρου 659 ΑΚ.

Κατά την άποψή μας, η τυχόν απασχόληση του υπαλλήλου πέραν των 42 ωρών εβδομαδιαίως, πρέ-
πει να θεωρηθεί και να γνωστοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ως υπερωρία, αφού υ-
περβαίνει το νόμιμο ωράριο των 42 ωρών εβδομαδιαίως (Α.Π. 587/94, Α.Π. 901/92), έστω κι αν η πρό-
σθετη εργασία είναι διαφορετική κατά το είδος και μη συναφής προς την κύρια απασχόληση. Πάντως έχει
διατυπωθεί και αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχει υπερωρία εφόσον η ημερήσια α-
πασχόληση δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες.

Υπάρχει οικειοθελής υπερωρία;
Για αυτό το ζήτημα, αν δηλαδή ευθύνεται ο εργοδότης ή ο μισθωτός που εργάζεται αυτοβούλως υπε-

ρωριακώς χωρίς να έχει δηλωθεί η υπερωριακή απασχόλησή του στο πληροφοριακό σύστημα κλπ, η θέ-
ση μας είναι η εξής:

Κατ’ αρχήν, εάν ο μισθωτός θα απασχοληθεί υπερωριακώς κρίνεται από τον εργοδότη του, σύμφωνα
με τις ανάγκες οργάνωσης της επιχείρησης. Εάν η Τράπεζα (εργοδότης) απαγορεύει την παροχή υπερω-
ριακής εργασίας χωρίς ειδική έγκριση, τότε η πραγματοποίηση αυτής, αυτοβούλως από τον εργαζόμενο,
δεν δημιουργεί μεν αξίωση καταβολής ανάλογης αποζημιώσεως, πλην όμως βαρύνει αυτόν έναντι της
Τραπέζης για αντισυμβατική συμπεριφορά, εκτός αν ο εργοδότης ανέχθηκε την υπερωρία οπότε θεωρεί-
ται ότι επήλθε σιωπηρή συμφωνία περί παροχής υπερωριακής εργασίας κατά τροποποίηση της αρχικής
απαγορεύσεως (Α.Π. 1717/97, Α.Π. 240/80).
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Σε κάθε περίπτωση, αν διαπιστωθεί από τα όργανα του Σ.Ε.Π.Ε., μία τέτοια αυτόβουλη απασχόληση
του μισθωτού η οποία δεν καταγράφηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, η ευθύνη βαρύνει τον αρ-
μόδιο διευθυντή της Υπηρεσίας στην οποία απασχολείται ο μισθωτός. Κατά συνέπεια δεν απαλλάσσε-
ται η Τράπεζα από την υποχρέωση και την ευθύνη της μη γνωστοποιήσεως της υπερωριακής εργασίας, έ-
στω και αν ο μισθωτός απασχολήθηκε με δική του πρωτοβουλία, πολύ περισσότερο όταν την παράνομη
και μη γνωστοποιηθείσα υπερωρία, την ανέχθηκε και ο προϊστάμενος του μισθωτού.

Το ενημερωτικό σημείωμα της Τραπέζης, ορθώς διευκρινίζει ότι, η ενημέρωση της υπερωρίας και της
υπερεργασίας μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ εφαρμόζεται και στο προσωπικό των θυγατρικών εταιριών
του Ομίλου της Τραπέζης.

Ποιούς αφορά το Υπηρεσιακό Σημείωμα;
Οι αποδέκτες προς τους οποίους απευθύνεται το κρινόμενο Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τραπέζης με

την καταγραφόμενη ιδιότητα, ή τον τίτλο, ή την κατεχόμενη θέση, θεωρούνται σύμφωνα με τα ισχύο-
ντα ως πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εποπτείας, διευθύνσεως, ιδιάζουσας σημασίας και συνεπώς ε-
ξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2269/20 «περί κυρώσεως της Δ.Σ.Ε. της Ουάσινγκτον», των
προστατευτικών διατάξεων που αφορούν τα χρονικά όρια εργασίας, την αποζημίωση για υπερεργασία
ή υπερωρία (Α.Π. 1511/2004, Α.Π. 1420/2008, Α.Π. 230/1985, Α.Π. 1130/98, Α.Π. 81/2000) ή για απα-
σχόληση κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τις νυκτερινές ώρες (Α.Π. 230/85, Εφ. Θεσ. 3062/90 κ.λπ.). 

Υπεύθυνοι
Προφανώς, τα αναφερόμενα στο οικείο Υπηρεσιακό Σημείωμα στελέχη, θεωρούνται και ως υπεύθυνα

πρόσωπα για την τήρηση των νέων διαδικασιών γνωστοποιήσεως της υπερωριακής και υπερεργασιακής
απασχόλησης του Προσωπικού της Τραπέζης.

Ποιό ήταν το ωράριο που έπρεπε να τηρείται*

1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σύμφωνα με την Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2002 – 2003 (άρθρο 5)

Εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας και ωράριο συναλλαγών

Ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων ορίστηκε σε 37 ώρες εβδομαδιαίως και οι ώρες συναλ-
λαγής με το κοινό σε 32 και τα αντίστοιχα ωράρια διαμορφώνονται ως ακολούθως:

▶▶ Ωράριο εργασίας

◆◆ Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη: 7:45 – 15:15
◆◆ Παρασκευή: 7:45 – 14:45

▶▶ Ωράριο συναλλαγών

◆◆ Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη: 8:00 – 14:30
◆◆ Παρασκευή: 8:00 – 14:00
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2. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΒΑΡΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*

Σύμφωνα με την Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2013 – 2015 (άρθρο 2)

Από 7:45 έως 19:00, μέχρι 3 βάρδιες το πολύ, με το νόμιμο ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο. Όσοι
είναι στη βάρδια που τελειώνει στις 19:00 θα εργάζονται 36 ώρες εβδομαδιαίως, οι υπόλοιποι μέχρι
και 37 ώρες.

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ THE MALL-COSMOS MEDITERRANEAN*

Σύμφωνα με την Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2006 – 2007 (άρθρο 10) και την Ε.Σ.Σ.Ε. 6/4 – 2015
Α. Όταν το σύστημα βαρδιών σε μία εβδομάδα περιλαμβάνει εργασία το Σάββατο, το Προσωπικό θα ερ-

γάζεται 35 ώρες την εβδομάδα ως εξής:

▶▶ Δευτέρα – Παρασκευή:

◆◆ Α’ Βάρδια   09:45 – 16:45
◆◆ Β’ Βάρδια   10:30 – 17:30

▶▶ Και το Σάββατο: 10:00 – 17:00

Β. Όταν το σύστημα βαρδιών δεν περιλαμβάνει εργασία Σαββάτου, το προσωπικό των καταστημάτων θα
απασχολείται 37 ώρες την εβδομάδα ως εξής:

▶▶ Δευτέρα – Πέμπτη:

◆◆ Α’ Βάρδια   09:45 – 17:15
◆◆ Β’ Βάρδια   10:00 – 17:30

▶▶ και Παρασκευή:

◆◆ Α’ Βάρδια   09:45 – 16:45
◆◆ Β’ Βάρδια   10:30 – 17:30

* Στα ωράρια αυτά απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου.

Συμπέρασμα
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 32143/Δ.1 – 11288 / 2018 και το Υπη-

ρεσιακό Σημείωμα της Γ.Δ.Α.Δ. της Eurobank με Α.Π. 18.08.02.771.1375 HR / 30.08.2018  ό λ ε ς  ο ι  υ π ε
ρ  ω ρ ί ε ς  και οι  υπερεργασίες του Προσωπικού της Τράπεζας όχι μόνο πρέπει να πληρώνονται, αλλά και
να γνωστοποιούνται αρμοδίως  πριν  πραγματοποιηθούν...

Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σ.Ε.Π.Ε. στους παραβάτες είναι αυστηρές για την Τράπεζα (πρόστι-
μα) και κλιμακώνονται ανάλογα με τη βαρύτητα, την έκταση και τη συχνότητα των παραβάσεων. Φθάνουν
δε μέχρι το κλείσιμο της υπαίτιας Μονάδας (καταστήματος), όπως έγινε σε υποκατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην Θεσσαλονίκη (Όλγας 201).

Καλούμε άπαντες σε άμεση συμμόρφωση και τήρηση των προβλεπομένων, γιατί ήδη οι Τράπεζες είναι
στο «στόχαστρο» για πολλά άλλα και δεν χρειάζεται να προστεθεί ένα ακόμη που και τους εργαζομένους
αδικεί, αλλά και τις ίδιες επιβαρύνει υπέρμετρα (οικονομικά και κόστος δυσφήμισης).

Υπόλογοι και υπεύθυνοι για την τήρηση των ως άνω είναι όλα εκείνα τα ανώτερα και ανώτατα
στελέχη προς τα οποία κοινοποιείται το Υ.Σ. της Γ.Δ.Α.Δ. της Τράπεζας.
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Το Σωματείο μας έχει αποδείξει κατά την 18ετή παρουσία του στην Τράπεζα ότι δεν ενδιαφέρεται μό-
νο για τα συντεχνιακά συμφέροντα του συνόλου του Προσωπικού που εκπροσωπεί, ως το πλέον αντιπρο-
σωπευτικό, αλλά και για τα δικαιώματά του στην π ο ι ό τ η τ α της καθημερινότητας κατά την εκτέλεση
και παροχή της εργασίας του, δηλαδή με βασικά αιτήματα που άπτονται στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια
(Υ.Α.Ε.) της εργασίας του.

Λογικό είναι τα ως άνω προβλήματα να εμφανίζονται πιο οξυμένα όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση
Προσωπικού όπως συμβαίνει στα κτίρια της Τράπεζας στη Νέα Ιωνία. Για το θέμα αυτό είχαμε δημοσι-
εύσει στον 41ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Δ.Α.) του Δ.Σ., ολόκληρο το σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ μας προς την
Τράπεζα (κ. Σταύρος Ιωάννου – Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος), χωρίς τις σχετικές φωτογραφίες που το
συνόδευαν (Βλ. σελ. 76 έως 79 του Δ.Α.).

Το υπόμνημα αυτό ήταν προϊόν έρευνας και επιτόπου παρατηρήσεων του Γραμματέα Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας του Union Eurobank σ.δ. Νίκου Ροδόπουλου (μέλος Δ.Σ.), του σ.δ. Γαβριήλ Μι-
χαλάτου (Έφορος Δ.Σ.) και του σ.δ. Σάββα Καλλιακούδη (μέλος Δ.Σ.) με την σύμπραξη και την παρουσία
της Μηχανικού Ασφάλειας της Τράπεζας κ. Λαζαρίδου Σίσσυ, την οποία και από εδώ ευχαριστούμε για την
βοήθειά της στο έργο μας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε την απάντηση της Τράπεζας για κάθε μία από τις επισημάνσεις που
εύστοχα είχαμε κάνει στο Υπόμνημά μας.

Ικανοποίηση, όχι μόνο για την άμεση ανταπόκρισή της, αλλά κυρίως, γιατί δίνει λ ύ σ ε ι ς στα προβλή-
ματα που θέσαμε και αποδεικνύει την ευαισθησία της για τα ζητήματα Υ.Α.Ε. που αφορούν το Προσω-
πικό των κτιρίων της Ν. Ιωνίας, έστω και  αν σε κάποια από αυτά οι λύσεις δεν είναι άμεσες, αλλά θα α-
παιτήσουν «ένα εύλογο χρονικό διάστημα...».

Επειδή τα θέματα αυτά είναι σοβαρά για την Υ.Α.Ε. του Προσωπικού της Ν. Ιωνίας, όπως δημοσιεύσα-
με στις δικές μας παρατηρήσεις, στο Υπόμνημά μας, έτσι θα δημοσιεύσουμε και τις υπεύθυνες απαντή-
σεις που μας έδωσε εγγράφως ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ, τον οποίο και ευχαριστούμε για το ειλικρινές ενδιαφέρον του και τις ενθαρρυντικές διαβεβαι-
ώσεις που μας έδωσε.

ΘΕΤΙΚΗ Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υ.Α.Ε.) ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΠ. 1012/17-1-2018) 
ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ /  28-02-2018Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ /  28-02-2018
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Παραμένουμε πάντα σε ετοιμότητα και είμαστε πρόθυμοι να επιληφθούμε κάθε άλλου σχετικού ζητή-
ματος που αφορά την Υ.Α.Ε. των εργαζομένων της Τράπεζας, όπου κι αν αυτοί υπηρετούν. Περιμένουμε
σχετική όχληση από κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο….

Την Τετάρτη 06/03/2019 στο κτίριο H’ της Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε η παράδοση πέντε (5) σύγ-
χρονων εξωτερικών απινιδωτών  για αποκλειστική χρήση στο κτιριακό συγκρότημα της Νέας  Ιωνίας. Η
Τράπεζα ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Σωματείου μας το οποίο εδώ και καιρό είχε εντοπίσει την ανάγκη
τοποθέτησης απινιδωτών στο συγκρότημα της Νέας Ιωνίας καθώς σε αυτό υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση
εργαζομένων. Η συγκεκριμένη ενέργεια  αποτελεί κοινωνικό έργο υψίστης σημασίας, διότι όπως έχει α-
ποδειχθεί, ένας απινιδωτής σώζει ζωές, σε περίπτωση ανακοπής καρδιάς.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συντονισμό με την Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας της Τράπεζας το Σωμα-
τείο μας εκπαίδευσε δέκα εθελοντές συναδέλφους στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη χρή-
ση Α.Ε.Α. και τους πιστοποίησε σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται διεθνώς.

1. Για το ζήτημα της εγκατάστασης αυτόματων εξωτερικών απινιδιστών (Α.Ε.Α.) που θίγει η τελευταία
παράγραφος της επιστολής του κ. Σταύρου Ιωάννου αναλαμβάνουμε τη δέσμευση ως Σωματείο να ε κ π α ι -
δ ε ύ σ ο υ μ ε εμείς την ομάδα των εργαζομένων για να αναλάβει το έργο της Καρδιοαναπνευστικής Αναζω-
ογόνησης και του ελέγχου λειτουργίας των Α.Ε.Α.

Άλλωστε τα σχετικά Σεμινάρια που έχουμε κάνει στο Σωματείο μας τα έχουν παρακολουθήσει 140 συ-
νάδελφοι στην Αττική και 65 στη Θεσσαλονίκη. 

Μάλιστα μπορούμε να παράσχουμε και την προβλεπόμενη, σχετική π ι σ τ ο π ο ί η σ η , έτσι ώστε να μη
χρειαστεί ποτέ κανένας εξωτερικός συνεργάτης.

2. Για τα ζητήματα Υ.Α.Ε. το ενδιαφέρον και η παρέμβαση του Σωματείου μας δεν είναι ούτε όψιμο, ού-
τε ευκαιριακό. Έντονες παρεμβάσεις του προς την Τράπεζα κατά το παρελθόν είναι πολλές και διαχρονικές.
Για τη μετακίνηση των εργαζομένων προς τα κτίρια της Ν. Ιωνίας από το Σταθμό (που επιλύθηκε), για την
ρύπανση της ατμόσφαιρας από παρακείμενο εργοστάσιο συμφερόντων Εφραίμογλου (που κατόπιν ενερ-
γειών μας έκλεισε γιατί δεν εκπληρούσε τους κανόνες λειτουργίας), για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού
προβλήματος στην περιοχή πρόσβασης του Προσωπικού, για τη διευθέτηση των χώρων στάθμευσης των
αυτοκινήτων του Προσωπικού, για τη διαχείριση των κρίσεων λειτουργίας (πυρκαγιές, νεροποντές, σει-
σμοί, κ.α.), για την άμβλυνση των εξοντωτικών ωραρίων εργασίας κ.λ.π. 

(Βλ. ανακοίνωση Union Νο 49/27-06-2007).  

Ο ι  π ρ ώ τ ο ι  π ι σ τ ο π ο ι η μ έ ν ο ι  ε θ ε λ ο ν τ έ ς  δ ι α σ ώ σ τ ε ςΟ ι  π ρ ώ τ ο ι  π ι σ τ ο π ο ι η μ έ ν ο ι  ε θ ε λ ο ν τ έ ς  δ ι α σ ώ σ τ ε ς
τ ο υ  τ ο υ  U n i o nU n i o n σ τ η  δ ι ά θ ε σ η  ό λ ο υ  τ ο υ  Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύσ τ η  δ ι ά θ ε σ η  ό λ ο υ  τ ο υ  Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

σ τ α  κ τ ί ρ ι α  τ η ς  Ν έ α ς  Ι ω ν ί α ςσ τ α  κ τ ί ρ ι α  τ η ς  Ν έ α ς  Ι ω ν ί α ς

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ 
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Έτσι από σήμερα οι πέντε (5) απινιδωτές  βρίσκονται στα κτίρια Η, Α, Β, Ε, Δ ενώ οι πρώτοι πιστοποιη-
μένοι συνάδελφοι διασώστες είναι:

Τί είναι ο απινιδωτής
Οι εξωτερικοί απινιδωτές είναι μηχανήματα απλά πλέον στη χρήση τους που μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν από οποιοδήποτε πολίτη ηλικίας άνω των 12 ετών που έχει παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά
σεμινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), δηλαδή, χρήση του αυτομάτου εξωτερικού α-
πινιδωτή και της τεχνητής αναπνοής.

Ο απινιδωτής είναι ο ΜΟΝΟΣ αποτελεσματικός τρόπος να ανανήψει ένα θύμα από καρδιακή ανακοπή.
Όσο πιο γρήγορα απινιδωθεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επαναφοράς στη ζωή. Η χρήση του απινι-
δωτή δεν μπορεί να βλάψει το θύμα, μόνο να το σώσει μπορεί!

Σήμερα οι απινιδωτές που χρησιμοποιούνται δεν περιορίζονται μόνο στα τμήματα επειγόντων περι-
στατικών των νοσοκομείων, αλλά πλέον τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, ξενοδοχεία, υπουργεία,
συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους, αεροδρόμια, γήπεδα, γυμναστήρια, χώρους συναυλιών, πλοία,
χιονοδρομικά κέντρα, σχολεία, ναούς, εργοστάσια, ιδιωτικές εταιρίες, περιπολικά αστυνομίας, πυροσβε-
στικά οχήματα και ακόμα και σε κατοικίες.

Φιλοδοξούμε να εκπαιδεύσουμε και άλλους συναδέλφους-μέλη μας ως πιστοποιημένους εθελοντές-
διασώστες σε όλα τα πολυάνθρωπα κτίρια της Τράπεζας (Ταύρος, Μοσχάτο κ.λπ.) με παράλληλο αίτημα
προς την Τράπεζα να εγκατασταθούν και εκεί απινιδωτές που σώζουν ζωές!

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GANTONAKOS@EUROBANK.GR KT.A

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ AKASTELLORIZIOS@EUROBANK.GR KT.Γ

ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Fkarkanis@eurobank.gr KT.B

ΚΕΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ SKESTOU@EUROBANK.GR ΚΤ.Ε

ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GMANANEDAKIS@EUROBANK.GR ΚΤ.Δ

ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ VMPANOS@EUROBANK.GR ΚΤ.Ε

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ NRODOPOULOS@EUROBANK.GR KT.A

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ TSTAMATAKIS@EUROBANK.GR KT.Γ

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ITSAKONAS@EUROBANK.GR ΚΤ.Δ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KOFRAGKOS@EUROBANK.GR ΚΤ.Α

Ο απινιδωτής είναι ο ΜΟΝΟΣ αποτελεσματικός τρόπος να ανανήψει ένα θύμα από καρδια-
κή ανακοπή. Όσο πιο γρήγορα απινιδωθεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επαναφοράς στη
ζωή. Η χρήση του απινιδωτή δεν μπορεί να βλάψει το θύμα, μόνο να το σώσει μπορεί!
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Το Union δίνει ιδιαίτερη αξία στα προβλήματα της καθημερινότητας των συναδέλφων και κυρίως αυ-
τών που άπτονται της Υγείας και της Ασφάλειας κατά την εργασία τους, γι’ αυτό και διαθέτουμε ειδικά κλι-
μάκια επίσκεψης όλων των χώρων εργασίας της Τράπεζας.

Η πιο πρόσφατη διαπίστωση μας (6 Φεβρουαρίου 2019) επιβεβαίωσε την ανάγκη για άμεση λήψη μέ-
τρων προς αποκατάσταση βασικών κανόνων της Υ.Α.Ε. των χώρων εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Νο-
μικών Υπηρεσιών της Τράπεζας επί των κτιρίων της Πανεπιστημίου 34-36. 

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις δικές μας ενέργειες και για τις απαντήσεις της Τράπεζας γι’
αυτό και θέτουμε υπόψη σας το υπόμνημα του Σωματείου μας προς τους αρμοδίους της Τράπεζας
(08/02/2019) και την άμεση ανταπόκριση αυτής (06/03/2019).

Αθήνα, 08/02/2019
Α.Π.: 261

Προς: κ. Τάκη Σωτηρόπουλο
Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ.Α.Ε.)
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

κα Σταυρούλα Κηρύκου
Διευθυντή Υγείας και Ασφάλειας Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Κοιν.: κα Νατάσα Πασχάλη
Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή

κ. Γιώργο Ορφανίδη, Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών

κ. Σταύρο Ιωάννου, Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο

Θέμα: Άμεση ανάγκη τήρησης των κανόνων Υ.Α.Ε. και ριζικής ανακαίνισης των χώρων εργα-
σίας της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας (Πανεπιστημίου 34-
36, Αθήνα)

Γνωρίζετε το έργο που επιτελούμε ανταποκρινόμενοι στα καθήκοντα μας για την προστα-
σία της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας των συναδέλφων μας όλης της Τράπεζας. Άλλωστε,
ρητές είναι και οι υποχρεώσεις της Τράπεζας για το ζήτημα αυτό (βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, άρθρα 7, παρ. 6 & 7), όπως μαζί έχουμε συμφωνήσει και συμβατικά δεσμευτεί.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ UnionUnion
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Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχουμε, κλιμάκιο του Δ.Σ του Union (Γαβριήλ Μι-
χαλάτος, Δημήτρης Μαργαρίτης) επισκέφτηκε και το εν θέματι κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύ-
θυνση Νομικών Υπηρεσιών που επιτελεί πολύ σοβαρό έργο για τα συμφέροντα της Τράπεζας
με άμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα της και τη βιωσιμότητα της.

Κατά γενική ομολογία, όμως, οι εκεί συνθήκες εργασίας του προσωπικού (συνάδελφοι και
δικηγόροι) χρήζουν άμεσης βελτίωσης στα ζητήματα Υ.Α.Ε., όπως ενδεικτικά αναφέρει το συ-
νημμένο ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ / 06-02-2019.

Αναγνωρίζουμε τον μεγάλο όγκο δουλειάς και την αυξημένη ευθύνη  στους χειρισμούς
των υποθέσεων που επιτελεί όλο το προσωπικό της Δ.Ν.Υ. και γι ‘αυτό παρακαλούμε όπως στο
δικό σας πλαίσιο αρμοδιοτήτων μεριμνήσετε για την επίλυση των πέντε (5) τουλάχιστον προ-
βλημάτων που επισημάναμε κατά την επίσκεψή μας στους χώρους εργασίας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Για το ζήτημα αυτό που πρόσφατα απασχόλησε αρκετούς συναδέλφους διαβιβάσαμε το υπόμνημα
που ακολουθεί αρμοδίως:

«Ως γνωστόν για το εν θέματι ζήτημα υπογράψαμε την ως άνω Ε.Σ.Σ.Ε.
Σκοπός η διευκόλυνση των συναδέλφων για την εκ μέρους τους απόκτηση της απαιτούμενης
πιστοποίησης, σύμφωνα με το «ισχύον καταστατικό πλαίσιο επαγγελματικής πιστοποίησης»

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
(Ε.Σ.Σ.Ε. Τράπεζας - Union 09/03/2018)
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που η Τράπεζα το ερμηνεύει ως το προβλεπόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος που επί του
παρόντος καλύπτει μόνο την:

1. (αντ)Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
2. Παροχή επενδυτικών συμβουλών

Επειδή πρόσφατα όμως ανάκυψε ανάγκη χρήσης αυτής της άδειας για εξετάσεις «Πιστοποίη-
σης SΒ» με φορέα το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και όχι την Τράπεζα της Ελλάδος η Διεύ-
θυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) της Τράπεζας α ρ ν ή θ η κ ε να χορηγήσει την προβλε-
πόμενη άδεια της μίας (1) ημέρας…
Θεωρούμε ότι θα πρέπει η Δ.Α.Δ. να κάνει μία φιλεργατική ερμηνεία και να χορηγείται η ως ά-
νω άδεια σε κάθε περίπτωση που η ίδια η Τράπεζα ζητάει πιστοποίηση σε λειτουργούς της α-
πό αναγνωρισμένο φορέα και εκτός Τράπεζας της Ελλάδος, για την χορήγηση της οποίας α-
παιτούνται εξετάσεις. 
Πέραν των άλλων η κατά την γνώμη κάποιων διαβάθμιση της πιστοποίησης τραπεζικών εργα-
σιών ανάλογα του φορέα που αυτή εκπορεύεται (Τράπεζα της Ελλάδος ή π.χ. Ελληνικό Τραπε-
ζικό Ινστιτούτο κλπ) είναι λίγο αυθαίρετη με επιστημονικά κριτήρια.
Το σίγουρο είναι ότι για να ζητάει η Υπηρεσία κάποια πιστοποίηση η χορήγηση της οποίας α-
παιτεί εξετάσεις θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να βρίσκονται στην ίδια από-
σταση από το δικαίωμα της άδειας».

Ελπίζουμε ότι με καλή πίστη εκ μέρους της Τράπεζας θα βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση.

Με την από 09-01-2019 ανακοίνωση της Γ.Δ.Α.Δ. (κ.κ. Νατάσσα Πασχάλη, Αν. Γεν. Διευθυντής και Γκόλ-
φω Αγαπητού, Βοηθός Γεν. Διευθυντής της Γ.Δ.Α.Δ.) δρομολογήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του Προ-
σωπικού για το έτος 2018 (από 10 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2019).

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης περιλαμβάνει χαρακτηριστικά με σκοπό να ενισχύσει την σαφή-
νεια, την συνέπεια, την συμμετοχή και την συνεργασία αξιολογητή-αξιολογούμενου.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλει αποφασιστικά και το Σωματείο μας με εκτενείς προτάσεις του, ο-
ρισμένες εκ των οποίων ενσωματώθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας
(Βλ. «Ενημέρωση αξιολογητών-Δεκέμβριος 2015»). 

Παραμένουν όμως αξιόπιστα και σοβαρά ΑΙΤΗΜΑΤΑ μας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
αξιολόγησης 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.
2. Αναγνωρίζεται ως υποχρέωση των προϊσταμένων οι προς τους υφιστάμενους τους υποδείξεις όχι μό-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (10/01/2019 - 31/03/2019

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Union
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νο για το πώς κρίνουν τις επιδόσεις τους, αλλά και για το πώς αυτές θα βελτιωθούν. Αυτό το θεωρού-
με 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» προσπαθεί να εστιάσει στις προτεραιότητες και τις
συμπεριφορές ισομερώς και όχι ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας όπως γινόταν μέχρι τώρα.

5. Επίσης περιέχει αναφορές τόσο στα δυνατά σημεία του αξιολογούμενου όσο και στις περιοχές βελ-
τίωσής 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 αξιοποιήσουν.
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 ε-
πικοινωνεί 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 προβλεπόμενα.
(Στο Intranet της Τράπεζας υπάρχει όλο το ως άνω υλικό).

Ενέργειες Αξιολογούμενου - Δικαιώματα
1. Έχει πρόσβαση στο κεφάλαιο που τον αφορά και αναφέρεται στις «προτεραιότητες» αλλά και δικαίω-

μα 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 ό-

ποιας 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 «έ-

λαβε γνώση». 
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 α-
πό 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 αυτού
προς τον οποίο προσέφυγε ή δεν πάρει απάντηση, τότε έχει δικαίωμα μέσα στις επόμενες 5 ημέρες 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 ε ν τ ύ π ο υ
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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 ο-
ριστεί τα μέλη του Δ.Σ. Γιάννης ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ και Κώστας ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΞ (Β. Ελλάδα-Θεσσαλονίκη). Ανα-
πληρωματικά 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 «νοθευ-
τεί» με συστήματα τύπου “πυραμίδας” (προκατασκευασμένες κατηγορίες αξιολογήσεων), γιατί έτσι
δεν αδικείται μόνο ο εργαζόμενος, αλλά και η Τράπεζα δεν αντλεί τη σωστή εικόνα του Προσωπικού
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-
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…).
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Αθήνα, 15/05/2018
Α.Π.: 044

Προς: κ. Φωκίωνα Καραβία
Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank

Κοιν.: a) κ. Σταύρο Ιωάννου, Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank
β) κα Αθηνά Δεσύπρη, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank

Θέμα: Μηχανογραφική υποστήριξη στεγαστικών δανείων Προσωπικού χορηγηθέντων σύμ-
φωνα με τις κλαδικές Σ.Σ.Ε.

Σχετ.: Η επιστολή μας με Α.Π.: 597/12-12-2016

Σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής μας και καθώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διά-
στημα (17 μηνών) χωρίς να έχει δοθεί καμία λύση στο εν θέματι ζήτημα, θα θέλαμε να προ-
σθέσουμε ότι και η πολιτική της Τράπεζας για τα Στεγαστικά Δάνεια Προσωπικού βάσει Σ.Σ.Ε.
Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών, για μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται υπό αναθεώρηση στο intranet
της Τράπεζας, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε οχλήσεις από μέλη μας που επιθυμούν να υπο-
βάλλουν αίτηση για χορήγηση δανείου αυτής της κατηγορίας.

Επιπλέον τονίζουμε ότι εξακολουθούν να απορρίπτονται αιτήματα δανειοληπτών (οι πε-
ρισσότεροι των οποίων έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα) για ρυθμίσεις με αποτέλεσμα να
μην καταβάλλονται οι δόσεις των δανείων με εμφανή ζημία για την Τράπεζα και υπαιτιότητά
της. Τεράστιο ζήτημα εγείρεται από την μη εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας της ΤτΕ για ε-
νημέρωση και επίλυση καθυστερήσεων στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με ότι τυχόν επιπτώ-
σεις αυτό μπορεί να έχει για την Τράπεζα.

Εμφατικά και πάλι τονίζουμε ότι η παρατεταμένη αδυναμία αυτής να συμμορφωθεί με τις
συμβατικές της υποχρεώσεις (Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών 2016-2018) είναι βέβαιο ότι θα απο-
τελέσει σημείο τριβής και με την Ο.Τ.Ο.Ε.

Ελπίζουμε με την παρέμβασή σας να δοθεί επιτέλους μία λύση όχι μόνο για την αποκατά-
σταση της αδικίας, αλλά και για το κύρος της Τράπεζας.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ μέσω ΚΛΑΔΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο - ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Το 2018 ήταν μια χρονιά που είχε απ’ όλα για το αυτοδιαχειριζόμενο Επικουρικό Ταμείο των συναδέλ-
φων από τις τέως Τράπεζες: Εργασίας-Κρήτης-Αθηνών.  Βήματα μπροστά αλλά και πισωγυρίσματα με δι-
καστικές εμπλοκές.

Η εκπροσώπηση του Σωματείου μας στην Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 (Γιάν-
νης Σιδεράτος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Κώστας Δικαιοφύλαξ - Μέλος Δ.Σ.) συνέβαλε αποφασιστικά στον
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ταμείου μας, αλλά και στις απαραίτητες καταστατικές αλλαγές που έ-
γιναν έτσι ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα/συμφέροντα των μελών μας.

Το σημαντικότερο γεγονός  της χρονιάς ήταν η καθιέρωση των ατομικών μερίδων με βάση την πραγ-
ματική περιουσία του Ταμείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. 3/12/2017. Οι ατομικές μερίδες ενη-
μερώνονται δύο φορές το χρόνο με συνυπολογισμό (εκτός από τις ονομαστικές εισφορές) και της πραγ-
ματικής περιουσίας του Ταμείου (αποδόσεις, πορεία ενεργητικού, λειτουργικά έξοδα κλπ), όπως διαμορ-
φώνεται την 31/12 και 30/06 εκάστου έτους. Από την 14/05/2018 και εφεξής οι ασφαλισμένοι που απο-
χωρούν από την Τράπεζα  και επιθυμούν να λάβουν τις ατομικές τους εισφορές, θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι το επιστρεφόμενο ποσό θα ισούται με τα 3/7 της ατομικής τους μερίδας, όπως αυτή εμφανίζεται και
στην ιστοσελίδα του Ταμείου και δεν ισχύει πλέον το άθροισμα των διαχρονικών ονομαστικών εισφορών.  

Επίσης όσοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα από την 31/01/2018 και μετά, καθώς και όσοι αποχω-
ρήσουν στο μέλλον, δικαιούνται να λάβουν τις ατομικές τους εισφορές μέσα σε  έξι (6) μήνες από την η-
μερομηνία αποχώρησης. Όσοι δεν λάβουν τις εισφορές τους στα παραπάνω χρονικά διαστήματα έχουν
την δυνατότητα, είτε να λάβουν αυτοτελή σύνταξη από το Ταμείο, είτε να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο α-
σφάλισης στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για συνταξιοδότηση με την διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης.

Και ενώ όλα πήγαιναν καλά, λίγες μέρες πριν την πραγματοποίηση της τακτικής εκλογοαπολογιστικής
Συνέλευσης, η γνωστή ομάδα συνταξιούχων, με νομικά τερτίπια, κατάφερε πάλι να εκδοθεί δικαστική
από φαση που μπλοκάρει τις λειτουργίες του Ταμείου. Η «τυφλή» αυτή δικαστική απόφαση που εκδό-
θηκε στις 4/6/2018, μας γύρισε 3 χρόνια πίσω, δίχως να λάβει υπόψη της την παράλυση που επιφέρει στις
υπηρεσίες του Ταμείου, την αδυναμία καταβολής βοηθημάτων, την ανατροπή της βιωσιμότητάς του αλ-
λά και την μη ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του και του καταστατικού σκοπού του.

Μοναδικός σκοπός τους (όπως αποδεικνύεται και από τις ανακοινώσεις τους) είναι η λεηλασία των α-
ποθεματικών του Ταμείου προς όφελός τους και σε βάρος των ενεργών ασφαλισμένων που με αγώνα
και θυσίες κατάφεραν μόλις πρόσφατα να εξασφαλίσουν τις καταβληθείσες εισφορές τους μέσω της δη-
μιουργίας ατομικών μερίδων.

Πέρα από τις νομικές ενέργειες που άμεσα δρομολογήθηκαν, για την έγκαιρη επαναφορά της ομαλότη-
τας χρειάστηκε συλλογή υπογραφών για την σύγκληση Γ.Σ. με θέμα την επαναφορά του καταστατικού και
την εκλογή νέας Διοίκησης.

Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 05/08/2018, με τεράστια (εν μέσω θέρους) συμμετοχή των ενεργών α-
σφαλισμένων που κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη και να προκηρυχθούν εκλογές και δημοψήφισμα για
τον Σεπτέμβριο. 

Το όλο εγχείρημα στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή στις ψηφοφορίες, με αποτέ-
λεσμα την εκλογή νέου Δ.Σ. (στο οποίο σδ Γιάννης Σιδεράτος ανέλαβε τη θέση του Προέδρου) και την έ-



Σωµατείο Union Eurobank

γκριση της τροποποίησης του καταστατικού ώστε να ισχύσει πάλι αυτό που εφαρμοζόταν πριν την δικα-
στική απόφαση της 04/06/2018 και που με την καθιέρωση των ατομικών μερίδων έλυνε το πρόβλημα βιω-
σιμότητας του Ταμείου, εξασφάλιζε τις εισφορές όλων και εγγυόταν την λήψη βοηθήματος από όλους
τους ασφαλισμένους. Στις 3/12/2018 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο και τέθηκε σε ισχύ και πάλι το νόμι-
μο καταστατικό του Ταμείου.

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι πιθανώς το μόνο Ταμείο στην Ελλάδα, το οποίο εξυγιάνθηκε (μείωσηΤο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι πιθανώς το μόνο Ταμείο στην Ελλάδα, το οποίο εξυγιάνθηκε (μείωση

του αναλογιστικού ελλείμματος κατά 92%) με τις δικές του δυνάμεις και χωρίς να επιβαρύνειτου αναλογιστικού ελλείμματος κατά 92%) με τις δικές του δυνάμεις και χωρίς να επιβαρύνει

ούτε με 1 ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο. Έχει ισοσκελίσει τις εισφορές με τις παροχές καιούτε με 1 ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο. Έχει ισοσκελίσει τις εισφορές με τις παροχές και

έχει όλες τις προοπτικές της ικανοποίησης του καταστατικού του σκοπού, υπό την προϋπόέχει όλες τις προοπτικές της ικανοποίησης του καταστατικού του σκοπού, υπό την προϋπό--

θεση της απρόσκοπτης εφαρμογής του Καταστατικού του…θεση της απρόσκοπτης εφαρμογής του Καταστατικού του…
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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 συνεχή αναβάθμιση. Πάνω α-
πό 500 συνάδελφοι απαρτίζουν τις αθλητικές ομάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μετέχουν σε διάφο-
ρες διοργανώσεις.

Το Σωματείο μας συνεχίζοντας την παράδοση δεκαετιών καλλιεργεί με εντυπωσιακή επιτυχία τον ερ-
γασιακό αθλητισμό και όπως κάθε χρόνο σαρώνει στις διακρίσεις των πρωταθλημάτων που συμμετέχουν
οι ομάδες του.

▶▶ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο.Τ.Ο.Ε. - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

Η ομάδα μας κατέκτησε για 5η συνεχόμενη φορά αήττητη το Παντραπεζικό Πρωτάθλημα αντιμετωπί-
ζοντας στον τελικό την ομάδα του συλλόγου της Εθνικής Τράπεζας.

Θα συμμετέχει και φέτος στο Πρωτάθλημα των Τραπεζών που διοργανώνει η Ο.Τ.Ο.Ε

▶▶ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ “ANEXARTITO” - ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ

Η ομάδα μας κατέκτησε αήττητη το Κύπελλο και στο οικείο Πρωτάθλημα για την περίοδο 2017-2018 και
αναδείχτηκε η ομάδα με την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση παίρνοντας το σχετικό έπαθλο.

Η ομάδα-ορχήστρα  συνεχίζει να σαρώνει και στην τρέχουσα περίοδο. 
Τερμάτισε μεταξύ 10 ομάδων 1η στον Όμιλο της στον Α’ γύρο του “Anexartito” Πρωταθλήματος όντας

α ή τ τ η τ η σε 17 αγώνες (66 γκολ υπέρ / 07 γκολ κατά / διαφορά τερμάτων +59!!!... Βαθμοί 51).
Συνεχίζει στον Β’ γύρο με μόνο στόχο την κατάκτηση του οικείου Πρωταθλήματος. 
Οι άλλες ομάδες του Ομίλου: ROMA, ΙΚΑΡΟΣ, ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ,

ΑΓΡΟΤΙΚΗ, SOUTH COAST CAPITALS, EL CAMINITO, ALIMOUNDA, ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ Σ.Ε.Π.Α.
Το δυναμικό της ομάδας που συμμετείχε στους αγώνες:
Προπονητής: Γ. Αναγνωστόπουλος
Αθλητές: Ακπαρίδης Δ., Αντωνόπουλος Ι., Βαρβέρης Κ., Γιαννόπουλος Α.,  Ίσσα Σ., Θανασάϊ Λ., Κακι-
ούζης Μ., Καραγιώργος Ε., Κουλάδης Γ., Λιόλιος Α., Μάντελος Α., Μητρογιάννης Δ., Μίχος Δ., Μπα-
τούνας Δ., Ντάρλας Δ., Ντοβλετάκης Γ., Ντρένοβα Α., Παπαδόπουλος Α., Παπατσούτσος Μ., Πριό-

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 11x11

▶ Πρωταθλήτρια Ομάδα 2018 στο Εργασιακό 
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τραπεζών Ο.Τ.Ο.Ε.

▶ Κυπελλούχος Πρωταθλήματος “Anexartito”
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βολος Α., Ρίζος Ε., Σαρέλλης Ν., Σαχινίδης Α., Σκαλίδης Α.,  Σπέντζος Δ., Χίσος Χ., Χουζούρης Η., Χρο-
νόπουλος Χ., Χωριανόπουλος Γ., Ψώνης Α., Αλεξίου Α., Αρκουμάνης Α., Διαμαντής Δ., Ζαχαρόπουλος
Γ., Κεφαλάς Γ., Λύγκος Ε., Μότσιος Α., Ντούρας Ι., Τσέπας Ε., Τσόλκας Α., Κουνταρδάς Δ., Κουρής Π.,
Λώλος Κ., Τσιτσίλιας Δ., Σταμπουλίδης Μ., Χελιώτης Σ.
Υπεύθυνος Ομάδας: Γκριτζάλας Δ. (Έφορος Δ.Σ.)
Επιμελητής: Μαργαρίτης Δ. (Μέλος Δ.Σ.)

▶▶ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Για την περίοδο 2017-2018 η ομάδα μας τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος
και μετά από έναν επικό αγώνα στον τελικό της διοργάνωσης έχασε στον πόντο με 3-2 από την ομάδα των
Διαιτητών και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Το ανεξάρτητο-εργασιακό Πρωτάθλημα 2018-2019 βρίσκεται σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος η ομάδα μας θα καταφέρει να παίξει στον τελικό της διοργάνωσης.

Προπονητής: Βαγγέλης Βοζίνος.
Αθλητές: Ε. Αγναντιώτης, Α. Πανδής, Θ. Δεστούνης, Α. Διακονίδης, Γ. Μπακανάκης, Π. Ουσταπασί-
δης, Μ. Νικολούδης, Δ. Πάππος, Γ. Μπακέας, Α. Σταμόπουλος
Επιμελητής: Μέρκος Π. (Μέλος Δ.Σ.)

Στην διοργάνωση COMMERCIAL LEAGUE η πολυνίκης ομάδα του Σωματείου μας τερμάτισε πρώτη
στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος για την περίοδο 2017-2018 αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει
με την ίδια επιτυχία στα Play Off τερματίζοντας στην τέταρτη θέση.
Παρ’ όλα αυτά ο παίκτης μας Νίκος Μυλωνάς πήρε το έπαθλο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.
Για την τρέχουσα περίοδο 2018-2019, με την ολοκλήρωση του Α’ γύρου του εργασιακού Πρωταθλήματος
COMMERCIAL LEAGUE η ομάδα μας βρίσκεται στην 1η θέση και ακολουθούν οι ομάδες: DEREE COLLEGE,
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, STOIXIMAN SERVICES S.A., DHL, ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ, ELPEN, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., MARI
RECYCLINE S.A.

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.)

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
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2ο Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών2ο Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
«ΗΝΙΟΧΟΣ» 2017-2018«ΗΝΙΟΧΟΣ» 2017-2018

Αποκλειστικός χορηγός-διοργανωτής: Αποκλειστικός χορηγός-διοργανωτής: UnionUnion EurobankEurobank

Με πρωτοφανή επιτυχία ολοκληρώθηκε και το 2ο ως άνω Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχαν δέκα
(10) ομάδες βόλεϊ γυναικών από τον ανεξάρτητο, εργασιακό και ερασιτεχνικό αθλητισμό της Αττικής.

Εκτός από την ομάδα του Σωματείου μας που πανηγυρικά κατέκτησε την 1η θέση (αήττητη) στην κα-
νονική διάρκεια της διοργάνωσης, συμμετείχαν (και τις ευχαριστούμε γι’ αυτό) και οι εξής ομάδες κατά
την σειρά κατάταξης τους στην βαθμολογία:

★ REFEREES TEAM/ΣΥ.Δ.ΠΕ. (Διαιτητές Βόλεϊ)
★ Α.Π.Σ. ΙΩΝΕΣ
★ Α.Ο. ΒΑΡΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ
★ Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
★ Α.Σ. ΤΥΦΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
★ Α.Ο. ΚΩΦΩΝ
★ Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
★ Α.Ο. ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
★ Α.Π.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Η ομάδα μας αντιμετώπισε στα ημιτελικά της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυ-
μναστήριο Παναθηναϊκού Λ. Αλεξάνδρας «Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» («Τάφος του Ινδού»), την αντίστοιχη του
Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ την οποία μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε με 3-0 σετ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: Προπονήτρια: Λία Μήτση  Βοηθός Προπονητή: Θοδωρής Δεστούνης. 
Ομάδα: Φλωροπούλου Ελένη (αρχηγός), Πρανδέκα Μαρία, Λυροπούλου Μαρία, Νταουσιάνη Ελέ-
νη, Μπάμπουλη Άγκη, Αρκά Δέσποινα, Αθανασοπούλου Μαργαρίτα, Νικολάου Άουρα, Παγώνη
Αγγελική, Μεγρέμη Μερλίνα, Ζερδέ Βασιλική, Ρεμπελάκη Κατερίνα, Λιανού Εβελύνα, Σαμέρα Βέλη.
Υπεύθυνος Ομάδας: Μέρκος Π. (Μέλος Δ.Σ.)

Η ομάδα μας μετά από ένα θεαματικό τελικό αναδείχτηκε νικήτρια με 3-0 σετ της ομάδας των Διαι-
τητών Βόλεϊ και γνώρισε στιγμές αποθέωσης από τους φιλάθλους της που είχαν κατακλύσει τον Τάφο

Ξανά Πρωταθλήτριες τα κορίτσια του Union Eurobank

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ - 4 Μαρτίου 2018
Κλειστό Γυμναστήριο Παναθηναϊκού Λ. Αλεξάνδρας

«Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» («Τάφος του Ινδού»)

Union Eurobank - ΣΥ.Δ.ΠΕ. / Διαιτητές: 3-0
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του Ινδού για να συμπαρασταθούν στις προσπάθειες των κοριτσιών της Λίας Μήτση και του Θοδωρή
Δεστούνη. 

Αγωνίστηκαν με τα χρώματα του Union: Φλωροπούλου Ελένη (αρχηγός), Βήτου Ισαβέλλα, Πρανδέ-
κα Μαρία, Σαμέρα Βέλη, Μεγρέμη Μερλίνα, Λυροπούλου Μαρία, Νικολάου Άουρα, Νταουσιάνη Ελέ-
νη, Ζερδέ Βασιλική, Άξη Χριστοφία, Κουμάκη Ήβη, Αρκά Δέσποινα, Αθανασοπούλου Μαργαρίτα, Πα-
γώνη Αγγελική, Ρεμπελάκη Κατερίνα, Λιανού Εβελύνα. 

Με το σφύριγμα της λήξης οι πρωταθλήτριες της UNION EUROBANK πανηγύρισαν τρελά την κατάκτη-
ση του τίτλου και έδειξαν διψασμένες για περισσότερα ακόμα πρωταθλήματος.

Ακολούθησαν οι απονομές την παρουσίαση των οποίων μαζί με βραβεύσεις έκανε ο Πρόεδρος του U-
nion Eurobank Στάθης Χαρίτος όπως επίσης βραβεύσεις έκαναν ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων και
Ανθρώπινου Δυναμικού της Eurobank Τάκης Σωτηρόπουλος, ο Γραμματέας Αθλητισμού του Union Δημή-
τρης Γκριτζάλας, ο ιατρός της ομάδας Γιώργος Χατζηλιάδης και ο Προπονητής της ανδρικής ομάδας ποδο-
σφαίρου του Union Γιώργος Αναγνωστόπουλος.

Σχετικά με τις απονομές: Κύπελλα πήραν η δευτεραθλήτρια ομάδα των Διαιτητών-Referees Team, στην
τρίτη ομάδα στους Ίωνες και Κύπελλο Ήθους δόθηκε στην Άμιλλα Καματερού, Αναμνηστικά και βραβεία
δόθηκαν σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό του τουρνουά. Ειδικές βραβεύσεις έγιναν στην Μα-
ρία Λυροπούλου της Union Eurobank ως καλύτερη επιθετικός, στην καλύτερη λίμπερο την Δέσποινα Αρκά
επίσης από την ομάδα του Union Eurobank στην πολυτιμότερη βολεϊμπολίστρια του τουρνουά την Έλενα
Νταουσιάνη επίσης από την ομάδα  του Union Eurobank και στην καλύτερη σέρβερ την Παρασκευή Κού-
κα από την ομάδα των Διαιτητών-Referees Team.

Η ομάδα του Union Eurobank επιπλέον κατέκτησε και το Πρωτάθλημα της ανεξάρτητης διοργάνωσης
«Ε.Σ.Π.Α.Α.Α.» για την περίοδο 2017-2018.

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.

Προπονήτρια: 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
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.)

▶▶ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο.Τ.Ο.Ε. 2017-2018

★ Χρυσό μετάλλιο από τον συνάδελφο ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΜΕΛΟ (Κατάστημα Πεύκης) ανάμεσα σε 12 συμ-
μετέχοντες αθλητές όλων των Τραπεζών.

Η ομάδα του Union Eurobank επιπλέον κατέκτησε και το Πρωτάθλημα της ανεξάρτητης
διοργάνωσης «Ε.Σ.Π.Α.Α.Α.» για την περίοδο 2017-2018.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ)
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▶▶ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο.Τ.Ο.Ε. 2017-2018

★ Χρυσό μετάλλιο στο Πρωτάθλημα με την συνάδελφο Δώρα Γιαβούδη (Eurolife).                 
Η συνάδελφος Μαρία Καμβύση (Δ/νση Πιστωτικής Πολιτικής & Διαχ. Έργων) πήρε την 4η θέση ανάμε-

σα σε 32 συμμετέχουσες.

★ Ασημένιο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα στο ατομικό ανδρών για τον συνάδελφο Κώστα Βασιλόπουλο
(Κατάστημα Νέου Κόσμου).

★ Χάλκινο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα στο ατομικό ανδρών για τον συνάδελφο Νάσο Αθανασάκη
(Διαχείριση Διαθεσίμων).

▶▶ ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Τ.Ο.Ε. 2017-2018

★ Χρυσό μετάλλιο στο Κύπελλο στο ατομικό γυναικών με την συνάδελφο Κατερίνα Μαυρόχη (Κατά-
στημα Κέρκυρας). 

★ Χρυσό μετάλλιο στο Κύπελλο στο μικτό διπλό με τους συναδέλφους Κατερίνα Μαυρόχη (Κατάστη-
μα Κέρκυρας) και Λευτέρη Λιαρμακόπουλο (Credit Remedial Θεσσαλονίκης).

★ Ασημένιο μετάλλιο στο Κύπελλο στο ατομικό ανδρών για τον συνάδελφο Δημήτρη Γκούτη (Κατά-
στημα Ελευσίνας).

▶▶ ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Τ.Ο.Ε. 2017-2018

★ Χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό από τους συναδέλφους Γιώργο Ζιοβίρη (BC Ιωαννίνων), Χρήστο Κο-
σμίδη (ΙΤ), Νίκο Θεοφιλόπουλο (Κατάστημα Διαγωνίου), Πολυχρόνη Βήτο (Business Exchanges). 

★ Χρυσό μετάλλιο στο ατομικό από τον συνάδελφο Νίκο Θεοφιλόπουλο.

Συνεχίστηκε για 14η συνεχή χρονιά η μαζικό Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 (2017-2018)
που διοργανώνει το Σωματείο μας μεταξύ των συναδέλφων των μονάδων της Τράπεζας στην Αττική με την
συμμετοχή περίπου εκατό αθλητών-συναδέλφων. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 8 ομάδες.

Στον Μεγάλο Τελικό την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στο Αθλητικό Κέντρο Paradise Park έπαιξαν οι ο-
μάδες «ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ» και  «CUSTODIANS» κατακτώντας την 1η και 2η θέση αντίστοιχα, ενώ στον Μικρό
Τελικό για την 3η και 4η θέση έπαιξαν οι ομάδες «ΡΕΤΑΛΙΑ» και «DRIPLE A»  η οποία ήταν και η νικήτρια.   

ΣΚΑΚΙ

ΤΕΝΙΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Union EUROBANK

ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ



Να τονίσουμε ότι η όλη διοργάνωση ήτανε πολύ επιτυχημένη και στην δεξίωση που επακολούθησε
συμμετείχαν νικητές και ηττημένοι αλλά και πλήθος συναδέλφων φιλάθλων που παρακολουθήσαν τους
αγώνες. 

Το Δ.Σ. του Union Eurobank συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στο Εσωτερικό Πρω-
τάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 και υπόσχεται ότι θα συνεχίσει την οργάνωση και χρηματοδότηση αυτού του
θεσμού που φέρνει κοντά στον ερασιτεχνικό εργασιακό αθλητισμό πάνω από 100 συναδέλφους που συμ-
μετέχουν ενεργά.

Το 15ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 για την περίοδο 2018-2019 βρίσκεται σε εξέλιξη και
θα ολοκληρωθεί στο τέλος Μαΐου 2019.

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. 

Την τρέχουσα περίοδο η ομάδα μπάσκετ του Union στην Θεσσαλονίκη συμμετέχει και πάλι στο Πρω-
τάθλημα μπάσκετ του Ε.Κ.Θ. στην Α1 κατηγορία. και μετά το τέλος του Α΄ γύρου η ομάδα μας βρίσκεται
στην 2η θέση.

Συμμετέχουν άλλες έντεκα (11) ομάδες, ως εξής: ΣΕΘ, MAZARS, ΘΕΜΙΣ, ΠΣΕΕΠ, ΣΥΕΤΕ, NOMOS BC, EP-
SILON NET, ΟΑΣΘ, ΣΔΟΕ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΟΤΕ.

Προπονητής: Πάσχος Κωνσταντίνος
Αθλητές: Άνθης Νικόλαος, Ασλανίδης Αναστάσιος, Βεζιρτζής Θωμάς, Καλλέργης Άγγελος, Καρυπί-
δης Ευστάθιος,  Κυργάκης Ελευθέριος, Ματζίρης Ιωάννης, Μπεσίνας Τηλέμαχος,  Παγωνούδης Κων-
σταντίνος, Παρούκας Ιωάννης, Παστρικάκης Γεώργιος,  Στεργίου Κωνσταντίνος, Στεφανίδης Δημή-
τριος.
Υπεύθυνος ομάδας: Δικαιοφύλαξ Κ. (Μέλος Δ.Σ.)

▶▶ 7oς ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 13 Οκτωβρίου 2018: 
Συμμετείχαν 33 μέλη μας, εκ των οποίων 7 άτομα στον  ημιμαραθώνιο και 26 άτομα στην απόσταση

των 5 χλμ. 

▶▶ 22ος ΜΠΙΖΑΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 17 Φεβρουαρίου 2019: 
Συμμετείχαν 14 συνάδελφοι-μέλη του Union από τις μονάδες της Τράπεζας στα Ιωάννινα.

Union Eurobank Running Team

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Union ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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