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Από την υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε. (Παρασκευή, 20/05/2022) 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Αργήσαμε λίγο (υπήρχαν διαφορές με την αντισυμβαλλόμενη πλευρά της 

Τράπεζας,), αλλά τελικά υπογράψαμε μαζί της (Φωκίων Καραβίας - Νατάσσα Πασχάλη 

- Παναγιώτης Σωτηρόπουλος) την εν θέματι Ε.Σ.Σ.Ε., την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.              

Αυτή συμπληρώνει και τροποποιεί τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) της Τράπεζας στα σημεία του Πειθαρχικού Ελέγχου και της 

Πειθαρχικής Διαδικασίας. 

Θεωρούμε το συνολικό κείμενο που υπογράψαμε και το δίνουμε σήμερα στην 

δημοσιότητα, ως το πλέον προοδευτικό στο πεδίο που επιβάλει ο Νόμος 4808/2021              

(άρθρα 9 και 10) για την Πολιτική και την Διαδικασία κατά της Βίας και της 

Παρενόχλησης στην Εργασία. 
 

Υπενθυμίζουμε ότι: 
 

 Είμαστε οι πρώτοι που παρουσιάσαμε πανελλαδικά σε Ημερίδα (11 Δεκεμβρίου 

2005) το ζήτημα της ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ξενοδοχείο Hilton). 

 Είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε από την Τράπεζα την σύσταση ΜΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ. 

(Βλ. Υπόμνημα μας με Α.Π. 658/16-03-2006 προς τον Διευθυντή Τομέα 

Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Θεόδωρο Κίτσο). 

 Στο θέμα της ανάγκης για πρόληψη και προστασία από την ΗΘΙΚΗ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ στους χώρους εργασίας επανήλθαμε με την ανακοίνωση μας Νο 

190/21-01-2021 με την ευκαιρία των καταγγελιών της Σοφίας Μπεκατώρου, όπου 

αποτυπώσαμε τις πιο διαδεδομένες μορφές της. 

 Μετά την θέση σε ισχύ του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/19-06-2021) ζητήσαμε από 

την Τράπεζα με την ανακοίνωση μας Νο 228/09-08-2021 την άμεση συμμόρφωση 

της στην ανάγκη θέσπισης νέων εσωτερικών Κανόνων/Ποινών για την 

προστασία του φύλου και για την καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης 

(ηθικής και σεξουαλικής) στην Εργασία. 

 

Υπογραφή  ρήξικέ λέυθής Ε.Σ.Σ.Ε. 
 

Τελικά, όπως προαναγγείλαμε, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, μετά από επίπονες 

διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της Τράπεζας υπογράψαμε στο πνεύμα του 

Ν. 4808/2021 την συνημμένη Ε.Σ.Σ.Ε. που αποτελεί το επιστέγασμα της ως άνω 

διαδικασίας.  

Η σύμβαση αυτή αποτυπώνει την «απόλυτη δέσμευση της Τράπεζας για την 

διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, πλήρους 

απαλλαγμένου από οποιαδήποτε περιστατικά βίας και παρενόχλησης σε υλοποίηση 

όσων αναφέρει ο Νόμος 4808/2021», με την υιοθέτηση προοδευτικής πολιτικής και 

διαδικασίας κατά της Βίας και της Παρενόχλησης την Εργασία. 
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Στο τελικό κείμενο υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις των εκπροσώπων του 

Σωματείου μας (ως της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζομένων της Τράπεζας) οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής: 

 

Επιτροπή  κατα  τής Βι ας και Παρένο χλήσής 
 

 1. Η Επιτροπή αυτή (Πενταμελής) δεν θα έχει μόνο ερευνητικό χαρακτήρα, όπως οι 

αντίστοιχες Επιτροπές άλλων Οργανισμών, αλλά αποφασιστικό, αφού θα 

εξετάζει κάθε εισαγόμενη υπόθεση και θα επιβάλει «Κυρώσεις - Μέτρα - 

Πειθαρχικές Ποινές» σε βάρος του καταγγελλόμενου. (Διεύρυνση του 

ποινολογίου που προβλέπει ο  Οργανισμός Υπηρεσίας Προσωπικού). 

 

 2. Στην Επιτροπή αυτή θα συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων που θα ορίζει              

το Δ.Σ. της εκάστοτε πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.                    

Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι: Ο/Η  Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών 

Υπηρεσιών (Πρόεδρος), Ο/Η Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης Ομίλου (Μέλος), Ο/Η Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου (Μέλος) και Ο/Η Επικεφαλής του Τομέα 

Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου (Μέλος). 

 

 3. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων θα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου                          

της Επιτροπής, γεγονός που σηματοδοτεί την δέουσα σημασία που έχει ο ρόλος             

του στην Επιτροπή. 

 

 4. Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε απαρτία για την συνεδρίαση και για την λήψη 

απόφασης με την παρουσία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ της και όχι μόνο με την 

πλειοψηφία των εκπροσώπων της Τράπεζας. Η ρύθμιση αυτή είναι θεσμικά 

πρωτοποριακή και διασφαλίζει την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε κάθε 

περίπτωση. 

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
 

Η θεσμοθετημένη Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία έχει               

ε υ ρ ύ τ ε ρ ο Πεδίο Εφαρμογής από τον υφιστάμενο Κανονισμό Εργασίας, γιατί 

εφαρμόζεται υποχρεωτικά για το σύνολο όσων έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

(πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ακόμα και αν είναι 

επιτελικά στελέχη της Τράπεζας, Διευθύνοντες Υπάλληλοι ή Μέλη του Δ.Σ.! 

Εφαρμόζονται για όσους απασχολούνται με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών και έμμισθης εντολής. 
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Επίσης στους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων Υπηρεσιών, αλλά και σε 

άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση (ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, εθελοντές). 

Ακόμα καταλαμβάνει και εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, 

αλλά και άτομα που ζητούν εργασία στην Τράπεζα. 

Το πλαίσιο ισχύος είναι ευρύτατο και δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της 

εργασίας. Περιλαμβάνει και τα καταλύματα της και τους χώρους ατομικής υγιεινής, 

φροντίδας και αποδυτηρίων. 

Αφορά και στις  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς,  από και προς την εργασία, τα ταξίδια,                  

την εκπαίδευση, τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με              

την εργασία. 

Ισχύει και κατά τις  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς  που σχετίζονται με την εργασία, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής, 

επικοινωνίας και τηλεργασίας. 
 

 

Προσοχή ! 
 

 1. Κανένας στην Τράπεζα, ακόμα και αυτοί που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα δεν 

επιτρέπεται να εμποδίσει ή να αποτρέψει κάποιον/κάποια συνάδελφο από την 

άσκηση όσων δικαιωμάτων/υποχρεώσεων έχει από την παρούσα Πολιτική. 

 

 2. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με                       

τον Επικεφαλής του Τομέα HR Shared Services, Τηλ. 214 4059349, Σανταρόζα 7, 

Τ.Κ. 105 64, Αθήνα. 

 

 3. Υποβολή Εσωτερικής Καταγγελίας/Αναφοράς: 

 - Στο e-mail: ethicshotline@eurobank.gr.  

 - Επιστολή στο Compliance Personnel Unit, Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 105 59, 

Αθήνα. 

 - Στο τηλέφωνο: 214 4058990 (μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή). 

 

 4. Φυσικά, απαγορεύονται τα  α ν τ ί π ο ι ν α  σε βάρος του καταγγέλλοντος, για 

τον οποίον προβλέπεται μία σειρά μέτρων υπέρ του (αλλαγή βάρδιας, 

μετακίνηση, τηλεργασία, άδεια με αποδοχές), αλλά και ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή  

υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  από εξειδικευμένους, εξωτερικούς συμβούλους στην τηλεφωνική 

γραμμή επικοινωνίας 800 300 3999. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες, 
 

Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε θέμα που σχετίζεται με την 

Παρενόχληση (Ηθική ή και Σεξουαλική) και την Βία στην Εργασία, για να σας ακούσουμε 

και να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος σας με ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, όπως αρκετές φορές έχουμε πράξει στο παρελθόν. 

Ως πρωτοπόροι του θεσμού (από το 2005) έχουμε την θέληση και την εμπειρία να 

σταθούμε δίπλα σας για την αντιμετώπιση κάθε νοσηρού φαινομένου που προσβάλλει 

την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά σας. 

Σας παραδίδουμε σήμερα το σύνολο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας που ουσιαστικά διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων στον υφιστάμενο 

Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας που αποτελεί το εσωτερικό μας «Σύνταγμα», η 

τήρηση του οποίου αποτελεί χρέος ΟΛΩΝ μας. 
 

Μην διστάζετε να μας εμπιστευτείτε… 
 

Δεν είστε μόνοι! 
 

Μαζί θα βρούμε τις λύσεις… 

 

 

 

 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                     Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


