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Ο κορωνοϊός στο υπό κρίση διάστημα επη-
ρεάζει Οικονομία και Υγεία (κίνδυνοι με-
τάλλαξης), αλλά πυροδοτεί και ένα ιδιότυπο 
πόλεμο εμβολιασμένων-αντιεμβολιαστών με 
πολιτικές προεκτάσεις. Αναβιώνει το φάντα-
σμα της χρεοκοπίας της Lehmann Brothers με 
την αντίστοιχη απειλή χρεοκοπίας του κινεζι-
κού κολοσσού του Real State Evergrande (με 
χρέη 305 δισ. δολάρια). Μέσα σε μία ημέρα 
είχαν χαθεί (20 Σεπτεμβρίου 2021) πάνω από 
2,2 τρις δολάρια στις διεθνείς αγορές μετοχών 
μέσα από το παγκόσμιο sell off.

Παρά όμως το παγκόσμιο ζοφερό οικονο-
μικό περιβάλλον ο οίκος Fitch αναβάθμισε 
την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής 
εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων των 
Τραπεζών Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς.

Αιτιολογία: Η ικανοποιητική εκτέλεση 
των σχεδίων μείωσης του ρίσκου που μειώνει 
τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Αναβαθμίζεται και 
η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του αξιόχρεου 
των καταθέσεων από την Moody’s των Τρα-
πεζών Eurobank, Εθνικής, Alpha Bank και 
Πειραιώς, λόγω της βελτίωσης της ποιότητας 
και της φερεγγυότητας των περιουσιακών 
τους στοιχείων.

Η εξέλιξη αυτή, όμως, έχει ήδη ένα βαρύ 
τίμημα για τους τραπεζοϋπαλλήλους. Οι εθε-
λούσιες έξοδοι των εργαζομένων από τις Τρά-
πεζες και η μεταφορά Προσωπικού σε Εται-

ρείες διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων ση-
μαίνει την μείωση κατά 20% του ανθρώπινου 
δυναμικού (7.750 εργαζόμενοι) από το 2018 
μέχρι και τον Ιούνιο του 2021. Ο τραπεζικός 
πληθυσμός διαμορφώνεται στα 30.687 άτομα 
και έπεται δραματική συνέχεια μείωσης…

Το Σωματείο μας λαμβάνοντας υπόψη όλη 
την ως άνω καταθλιπτική κατάσταση προχω-
ράει σε μία νέα ακόμα μεγάλη προσφορά για 
τα μέλη του με την ίδρυση στα γραφεία του 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Union Eurobank. Παροχή 
εντελώς δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών για τα 
μέλη του.

Η χώρα δοκιμάζεται με ακραία, καιρικά 
φαινόμενα («Μπάλος»): Ισχυρές βροχοπτώ-
σεις, πλημμύρες σπιτιών και καταστροφές. 
Ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊ-
ού στην Β. Ελλάδα, θανάτων και εισαγωγών 
ΜΕΘ.

Το Σωματείο μας ζητάει από την Τράπεζα 
να προσλάβει Προσωπικό από Εταιρείες Φύ-
λαξης και Προστασίας (Security), για να ανα-
λάβουν την διαδικασία ελέγχου των μέτρων 
για την αποφυγή μετάδοσης της Covid-19, 
μετά την κυβερνητική οδηγία. Δυστυχώς η 
Τράπεζα δεν κάνει δεκτό το αίτημα μας.

Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας για 
μία σειρά σοβαρά ζητήματα που αφορούν το 
Προσωπικό:

Β
ρισκόμαστε στον πρώτο χρόνο της νέας θητείας του Δ.Σ. 
που προέκυψε από τις εκλογές του Σωματείου μας που 
λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων για την 
Covid-19 διεξήχθησαν με καθυστέρηση. (Από 22 Νοεμβρί-
ου έως 5 Δεκεμβρίου 2021).

Για έβδομη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση το ανεξάρτητο συνδι-
καλιστικό σχήμα που από το 2000 αποτελεί την ηγεσία του Σωματείου 
μας επιβραβεύτηκε με το συντριπτικό ποσοστό 96,82%. Είχε προηγη-
θεί η εντυπωσιακή εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση με φυσική 
παρουσία όλων των μελών που συμμετείχαν κόντρα στην τάση όλων 
των άλλων σωματείων που είχαν καταφύγει σε τηλεδιασκέψεις και 
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Με συντριπτικά ποσοστά εγκρίθηκε μέσω 
πανελλαδικής, μυστικής ψηφοφορίας και το νέο Καταστατικό του Σω-

ματείου μας (92,72%).
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1. Για την επίλυση των προβλημάτων δια δικα
σιών των εργαζομένων στα κατα στήματα, 
με τά από μεγάλη, σχετική έρευ να που κάναμε.

2. Για την μελλοντική απόσχιση της Υπηρεσίας 
Acquiring Business.

3. Για την τηλεργασία.
4. Για την προστασία του φύλου και την κατα

πολέμηση της βίας και της παρενόχλησης την 
εργασία.

Σημαντική είναι η απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας κ. Κωστή Χατζηδάκη σε εφαρμογή του Νόμου 
4808/2021 με την οποία καθορίζεται ελάχιστη αποζη-
μίωση τηλεργασίας το ποσό των 28 €, μηνιαίως.

Δυναμική και δημόσια παρέμβαση του Union για 
την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και 
την προσωπική ζωή του εργαζόμενου στην Τράπεζα. 
Ανάλυση του «Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθέ-
νωσης» ή «Σύνδρομο Burnout». Αίτημα για πολιτικές 
με επίκεντρο την ψυχική υγεία των εργαζομένων και 
χαλάρωσης της πίεσης που τους εξασκείται.

Νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού με την ονομασία 
«Όμικρον» ταράζει συστήματα υγείας και αγορές πα-
γκόσμια. Σε ιστορικά υψηλά οι τιμές ρεύματος και αε-
ρίου, ενεργειακή κρίση – κλιματική αλλαγή. Καλπάζει 
η «Ο» στην Ελλάδα.

Οι συστημικές Τράπεζες, η Optima Bank και η Πα-
γκρήτια κλήθηκαν να αξιοποιήσουν 970 εκατομμύρια 
€ του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-Ελ-
λάδα 2.0», ενώ παράλληλα οι πελάτες τους συμμετέ-
χουν στην πανευρωπαϊκή υπηρεσία TIPS σύμφωνα 
με την οποία έχουν πλέον τη δυνατότητα της άμεσης 
μεταφοράς χρημάτων από και προς τραπεζικούς λο-
γαριασμούς που τηρούνται σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μετάβασης των 40 
συναδέλφων-εργαζομένων στην μονάδα Merchant 
Acquiring Business της Τράπεζας στην Εταιρεία 
Worldline, με ικανοποιητικό και υποδειγματικό τρό-
πο που απετέλεσε θετικό προηγούμενο για τις αντί-
στοιχες περιπτώσεις των συναδέλφων στις Τράπεζες 
Alpha Βank και Πειραιώς. Το ποσοστό αποδοχής της 
πρότασης μετάβασης στην Worldline έφτασε το 100%!

Το νέο έτος, 2022, βρήκε συνδικαλιστικά το Σωμα-
τείο (παρά την σημαντική απώλεια των μελών του, 
λόγω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Εθελου-
σίας Εξόδου), συμπαγές και δυνατό, με ένα νέο Δ.Σ., 
πλήρως ανανεωμένο σε πρόσωπα (τα 5 από τα 11 

μέλη εκλέγονται για πρώτη φορά), ενώ η ανεξάρτη-
τη παρουσία του («ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ») στις εκλογές της 
Ο.Τ.Ο.Ε. (συμμετοχή στο 33ο Συνέδριο του Κλάδου) 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία (αναδειχτήκαμε 3η δύ-
ναμη και εκλέξαμε 9 Γενικούς Συμβούλους και 2 Εκτε-
λεστικούς Γραμματείς).

Στις 24 – 25 – 26 Ιανουαρίου στα «λευκά», η χώρα. 
Η «Ελπίδα» σάρωσε την Αθήνα με εκατοντάδες απο-
κλεισμένους σε πολικές θερμοκρασίες στην Αττική 
Οδό και τις μεγάλες λεωφόρους της Αττικής. Αστοχίες 
του επιτελικού κράτους και του ιδιώτη διαχειριστή της 
Αττικής Οδού.

Παγκόσμια ανησυχία ανάφλεξης εξαιτίας του στρα-
τιωτικού κλοιού της Ρωσίας στα σύνορα της Ουκρανί-
ας. Σχεδόν 3.000 νεκροί στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 
από την Covid-19 – μεγάλος αριθμός κρουσμάτων.

Οι εξωγενείς παράγοντες της Οικονομίας συμβάλ-
λουν σε υψηλό πληθωρισμό (5,1%) και αναδεικνύουν 
μεγάλες ανατιμήσεις των ενεργειακών αγαθών που δι-
αχέονται σε όλο το καλάθι της νοικοκυράς.

Στα 357,3 δισ. ευρώ σκαρφάλωσε το ελληνικό χρέος 
στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2021 που αποτελεί το 
υψηλότερο ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ σε ολόκληρη 
την ευρωζώνη. Το φαινόμενο όμως έχει και ευρωπαϊ-
κή διάσταση. Οφείλεται και στα μέτρα στήριξης που 
έλαβαν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης 
Στουρνάρας θεωρεί δίκαιο το αίτημα των εργαζο-
μένων (Γ.Σ.Ε.Ε.) για αύξηση του κατώτατου μισθού, 
αφού μ’ αυτόν αμείβεται περίπου το 27% του εργατι-
κού δυναμικού της χώρας.

Συνεχίστηκε η αύξηση κατά 2,7 δισ. ευρώ των κατα-
θέσεων των νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμ-
βριο του 2021, με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο 
να διαμορφωθεί στα 135 δισ. ευρώ, επιστρέφοντας στα 
προ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επίπεδα (Ιούλιος 2014).

Συγχρόνως ενισχύθηκε η πιστωτική επέκταση, στοι-
χείο που διασφαλίζει στις Τράπεζες ένα bonus από 
την Ε.Κ.Τ.!

Και όμως! Οι Tράπεζες και η Eurobank βεβαίως συ-
νεχίζουν την συρρίκνωση του δικτύου των καταστη-
μάτων τους χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και αποδεκτά 
κριτήρια. Η απόφαση της Eurobank για το 3ο συνε-
χόμενο κλείσιμο, άλλων 25 καταστημάτων της (αιφ-
νίδιο και χωρίς διαβούλευση με το Σωματείο μας, ως 
όφειλε…) συνάντησε την οξύτατη αντίδραση μας και 
την έντονη διαμαρτυρία μας. Το κλείσιμο συνολικά 
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76 καταστημάτων την τελευταία τριετία δημιουργεί 
και κρίση απασχόλησης για το Προσωπικό που υπη-
ρετεί σε αυτά.

Με το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε ως Union υπο-
γράψει από το 2000 με αντισυμβαλλόμενο την Τρά-
πεζα, αλλά και με την σθεναρή μας αντίδραση σε πο-
λιτικές πίεσης του Προσωπικού για εθελούσια έξοδο 
έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να μην υπάρχουν 
απολύσεις για οργανωτικούς και οικονομοτεχνικούς 
λόγους. Οι απειλές της Τράπεζας για «τροποποιητι-
κές καταγγελίες» των συμβάσεων εργασίας για το 
«πλεονάζον» (κατά αυτούς) Προσωπικό δεν έχουν πε-
ράσει. Η εργασιακή ειρήνη, όμως, είναι εύθραυστη και 
ανεξαρτήτως της αντιστοιχίας των δυνάμεων μεταξύ 
εργαζομένων και εργοδοτών (είναι κι αυτό το «διαί-
ρει και βασίλευε» στη μέση…) το καλό κλίμα στη σχέ-
ση Σωματείου-Διοίκησης μπορεί να διαταραχτεί με 
ανεπιθύμητες παρενέργειες εκατέρωθεν.

Πάντως η Τράπεζα έκανε ένα βήμα καλής θέλησης. 
Ανταποκρίθηκε σε παλιότερο αίτημα μας και συνυπο-
γράψαμε ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (24 Ιανουαρίου 
2022), σύμφωνα με το οποίο διπλασιάζεται η άδεια με 
αποδοχές για την προετοιμασία των συναδέλφων σε 
εξετάσεις πιστοποίησης.

Ο Φεβρουάριος σκιάστηκε από την βάρβαρη εισβο-
λή των Ρώσων (24 Φεβρουαρίου 2022) στην Ουκρανία 
που εξελίσσεται σε πολεμική σύρραξη με απρόβλεπτες 
πολιτικές, γεωστρατηγικές, οικονομικές και κυρίως 
κοινωνικές συνέπειες, όχι μόνο μεταξύ των εμπόλε-
μων κρατών, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Ήδη 
επιτείνεται η ενεργειακή κρίση και πυροδοτείται η 
ακρίβεια στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, 
ενώ το προσφυγικό κύμα από την Ουκρανία προς την 
Δύση είναι τεράστιο και δραματικό!

Ευχή όλων μας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί 
και οι σφαγές αμάχων, γυναικών και παιδιών. Να 
πρυτανεύσει η λογική εκατέρωθεν και να επανέλθει η 
ΕΙΡΗΝΗ.

Το Σωματείο μας, όπως καταδίκασε τους νατοϊκούς 
βομβαρδισμούς της Σερβίας (ως Σύλλογος Υπαλλή-
λων Τράπεζας Κρήτης, τότε) και συνέδραμε τον δοκι-
μαζόμενο σερβικό λαό, έτσι καταδικάζει και την ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία, ενώ έστειλε ανθρωπιστική 
βοήθεια, μέσω των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, στην 
πολύπαθη χώρα.

Οι ελληνικές Τράπεζες επηρεάζονται μεν από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά παράλληλα έχουν λάβει 

εγκαίρως μέτρα αντικαθιστώντας τα ομόλογα βρα-
χυπρόθεσμης λήξης στα χαρτοφυλάκια τους με αντί-
στοιχα μεταγενέστερων λήξεων. Όλες, όμως, όπως και 
οι ευρωπαϊκές κρατούν στάση αναμονής, γιατί είναι 
άγνωστη η διάρκεια του πολέμου και οι τελικές επι-
πτώσεις στην Οικονομία.

Μοναδική νότα αισιοδοξίας και ευχάριστη εξέλιξη 
μέσα στον Φεβρουάριο ήταν η έγκριση του Καταστα-
τικού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.) ΟΜΙΛΟΥ EUROBANK (παρά τον 
ανορθόδοξο πόλεμο που επιχείρησε προς το Υπουρ-
γείο Εργασίας ο Σύλλογος των προερχόμενων από το 
Τ.Τ. συναδέλφων που ήγειρε σωρεία ενστάσεων για το 
Καταστατικό του Τ.Ε.Α.).

Ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του Τ.Ε.Α. στην 
ιστορική ημερομηνία 15 Μαρτίου 2022, ενώ «κλείδω-
σε» η απίστευτη υπεραπόδοση 36% των ποσών που 
απέδωσε η ρευστοποίηση του Ομαδικού Συνταξιοδο-
τικού Προγράμματος που η Τράπεζα τηρούσε στην 
Εurolife!

Στις 28 Φεβρουαρίου 2022 έγινε η πρώτη συνεδρία-
ση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (Π.Δ.Ε.) 
του Τ.Ε.Α. Eurobank, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα 
ως εξής:

Η ιδιαίτερα τιμητική θέση του εκπροσώπου των ερ-
γαζομένων όλου του Ομίλου της Eurobank αποτελεί 
ένα νέο, σύγχρονο συνδικαλιστικό και τεχνοκρατικό 
βήμα στην ενεργητική εκπροσώπηση των εργαζομέ-
νων, αλλά και τεκμήριο ευθύνης και διαφάνειας.

Η προσχώρηση των εργαζομένων της Eurobank στο 
Τ.Ε.Α. ήταν πανηγυρική και η οικειοθελής συμμετοχή 
τους άγγιξε το ποσοστό του 100%!

Η συμμετοχική δημοκρατία για μία ακόμη φορά 
καλείται να δώσει λύσεις εκεί όπου η κρατικοδίαιτη 
και γραφειοκρατική πρακτική και ιδεολογία, όχι μόνο 
απέτυχαν να δώσουν λύσεις στην ανταποδοτική συ-
νταξιοδότηση, αλλά είχαν και το μεγαλύτερο μερίδιο 
ευθύνης για το τέλμα στο οποίο έχει περιπέσει η περί-
φημη «κοινωνική ασφάλιση»…

1. Πρόεδρος: Χρήστος Αδάμ
2. Αντιπρόεδρος: Στάθης Χαρίτος (Εκπρόσωπος  

εργαζομένων)
3. Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Ορφανίδης
4. Μέλος: Χάρης Κοκολογιάννης
5. Μέλος: Φίλιππος Καραμανώλης
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Το Σωματείο μας, μέσω των εκλεγμένων εκπροσώ-
πων του στα όργανα της Ο.Τ.Ο.Ε. (από το ανεξάρτητο, 
συνδικαλιστικό σχήμα της «ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ») είχε 
ενεργή συμμετοχή στην θετική έκβαση των διαπραγ-
ματεύσεων για την υπογραφή της ικανοποιητικής 
Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών (31 Μαρτίου 
2022) για την περίοδο 2022-2024.

Όπως γράψαμε οι αυξήσεις που δόθηκαν επί του 
βασικού μισθού (5,5% σε βάθος… τριετίας!) δεν ικανο-
ποιούν το κοινό αίσθημα, ενώ παράλληλα αναδεικνύ-
ουν το παγερό πρόσωπο της εργοδοσίας.

Αυξήσεις, με το «στανιό» και με το «σταγονόμετρο».
Εμείς ως Union στηρίξαμε την διαπραγματευτική 

ικανότητα της Ο.Τ.Ο.Ε., όσο και όπως μπορούσαμε, 
κυρίως μέσω του Αν. Ταμία και Εκτελ. Γραμματέα σδ, 
Γιάννη Σιδεράτου που μετείχε σε όλες τις διαπραγμα-
τεύσεις.

Σε επίπεδο Τράπεζας όμως και μετά τα εντυπωσια-
κά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για την χρήση του 
2021 ζητήσαμε άμεσα την αναλογία των κερδών που 
δικαιούνται οι σκληρά εργαζόμενοι της Eurobank. 
Καταθέσαμε την ρεαλιστική μας πρόταση για πλήρη 
επαναφορά των διατακτικών σίτισης (κουπόνια) ή 
έστω μία οριζόντια μισθολογική αύξηση για όλους…

Με αλλεπάλληλα υπομνήματα μας έχουμε ζητήσει 
επίσης την αύξηση της αποζημίωσης για τα έξοδα που 
αφορούν καύσιμα, είτε για την μετακίνηση των ερ-
γαζομένων για επαγγελματικούς λόγους, είτε για την 
μηνιαία αποζημίωση βενζίνης, είτε για τα επιδόματα 
κίνησης ΑμεΑ.

Καταγγείλαμε πρακτικές σε βάρος Διευθυντών των 
καταστημάτων της Τράπεζας όχι μόνο για τον καται-
γισμό των υποχρεώσεων που τους αναθέτουν, αλλά 

και γιατί παρουσιάστηκαν κρούσματα προσωποποίη-
σης της απόδοσης τους σε στοχευμένες ενέργειες και 
κοινοποίησή τους, κατά τρόπο απαξιωτικό για την θέση 
τους, αλλά και προβληματικό για τις μεταξύ τους σχέ-
σεις. Θα είμαστε πολύ αυστηροί σε κάθε απόπειρα αυ-
θαιρεσίας και προσβολής της προσωπικότητας των 
εργαζομένων. Η αρνητική αύρα της Eurobank πρέπει 
επιτέλους να εκλείψει και μέσα και έξω από αυτή…

Επί του παρόντος, δεν το βλέπουμε αυτό εφικτό, αφού 
προστίθενται νέες (κατά κύματα) καταγγελίες που αφο-
ρούν την αξιολόγηση του Προσωπικού και την «εν ψυ-
χρώ» παραβίαση των αρχών της δίκαιης και αξιοκρα-
τικής κρίσης από κάποιους κριτές που δικαιολογούν 
την πολύ χαμηλή βαθμολογία που βάζουν, ως εντολή 
«άνωθεν»!!! Αν η Τράπεζα θέλει όλο το σύστημα αξι-
ολόγησης «ΑΞΙΟΠΟΙΩ» διάτρητο και απαξιωμένο, 
τότε η ευθύνη βαρύνει την ίδια…

Με την άρση των μέτρων για την πρόληψη του κιν-
δύνου από τον κορωνοϊό τα κλιμάκια των μελών του 
Δ.Σ. και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙ-
ΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ξεκίνησαν πρόγραμμα περιοδει-
ών σε όλες τις μονάδες της Τράπεζας, αρχής γενομένης 
από την πετυχημένη περιοδεία σε όλες τις μονάδες της 
Κρήτης.

Ως Σωματείο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στα 
θέματα υγείας (σωματικής και ψυχικής) και ασφά-
λειας του Προσωπικού της Τράπεζας, αλλά και στις 
διεκδικήσεις των θεσμικών στόχων που αφορούν την 
καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στους 
χώρους εργασίας.

Ζητάμε την συσπείρωση όλων των εργαζομένων 
για την περιφρούρηση των όσων έχουμε κατακτήσει 
γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ:

«ΤΟ ΦΥΛΑΞΑΙ Τ’ ΑΓΑΘΑ
ΧΑΛΕΠΩΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΤΗΣΑΣΘΑΙ»

(Δημοσθένης, Ολυνθιακός Α΄)
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Η Κ.Ε.Ε. του Union δημοσίευσε στις 13/12/2021 τα αποτελέσματα των εκλογών του Σω-
ματείου, τα οποία παραθέτουμε:

• Ψηφίσαντα μέλη: 3.192
• Άκυρα-Λευκά: 82
• Union-ΕΝΟΤΗΤΑ: 3.011 (96,82%)
• ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 99 (3,18%)

Συνδυασμός
Δ.Σ. Ε.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε. Ε.Κ.Α. Ε.Κ.Θ.

Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες

Union-
ENOTHTA 3.011 11 3.011 5 3.011 42 2.670 37 341 5

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΜΕΤΩΠΟ 99 -- -- -- 99 1 97 1 2 --
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Εκλογές Σωματείου Union Eurobank

Μεγάλη νίκη του  
ανεξάρτητου συνδικαλισμού

«Union-ΕΝΟΤΗΤΑ»: 96,82%
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ»: 3,18%

Σύμφωνα με αυτά, το διαπαραταξιακό/ενωτικό και ανεξάρτητο ψη-
φοδέλτιο «Union-ENOTHTA» με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ., σ.δ. 
ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΟ έτυχε της συντριπτικής αποδοχής του εκλογικού σώμα-
τος με ποσοστό 96,82%.

Η παράταξη του «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» απέσπασε το ποσοστό 
του 3,18% και εξέλεξε από έναν σύνεδρο 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 και Θεσσαλονίκης κατακτήθηκαν από τον 
συνδυασμό «Union-ENOTHTA».

10
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Η ως άνω επιτυχία του ανεξάρτητου μοντέλου συν-
δικαλισμού που εφαρμόζεται στο Σωματείο Union 
Eurobank τυγχάνει της αποδοχής των μελών του με συ-
ντριπτικά ποσοστά για 7η συνεχόμενη εκλογική ανα-

μέτρηση στον χώρο της Τράπεζας ανεξαρτήτως Διοι-
κήσεων, Κυβερνήσεων και συγκυρίας που σημαίνει ότι 
δεν είναι τυχαία, ούτε συμπτωματική. 

ΕΥχαριστοΥμΕ θΕρμα τα μΕλη τοΥ σωματΕιοΥ μασ 
για τη μέγιστη συμμετοχή που είχαν στην εκλογική διαδικασία 
και για την προτίμηση που με την ψήφο τους εξέφρασαν στο 
τωρινό σχήμα Διοίκησης του Union. Ευχαριστίες οφείλουμε 
και στους 261 υποψήφιους του συνδυασμού μας, αλλά και 
στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των 39 
τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών για την άψογη συμμετοχή 
τους στην δημοκρατική διαδικασία των εκλογών, που διεξήχθη 
υπό την εποπτεία αντίστοιχων αντιπροσώπων.

η μείωση – σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2018 – που είχαμε στις έδρες του Δ.σ (από 13 σε 11) 
των συνέδρων συνολικά ως σωματείο για ο.τ.ο.Ε. (από 53 σε 42) και Ε.Κ.α. (από 46 σε 37) οφείλεται στην 
μείωση των ψηφισάντων μελών μας (807) εξαιτίας της προηγηθείσας εθελούσιας εξόδου της τράπεζας.

Τα μέλη του Σωματείου μας αναγνώρισαν την προσφορά του προηγούμενου Δ.Σ. του Union σε μία δύσκολη, 
ταραχώδη και ρευστή περίοδο υπαρξιακής αγωνίας για την χώρα και τις Τράπεζες. Ο εφιάλτης της πανδημίας 
και οι ζοφερές επιπτώσεις της στην ΥΓΕΑ και στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του λαού μας ήταν καταλυτικές.

Είμαστε ευχαριστημένοι, όμως γιατί τα μέλη μας επιβράβευσαν με την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και την θετική τους 
ΨΗΦΟ το διοικητικό σχήμα του Σωματείου που στο σύνολο του στεγάστηκε στην παράταξη του «Union-
ENOTHTA» κυρίως για τους εξής λόγους:

 Οικοδομήσαμε το καλύτερο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης με μηδενική εισφορά των εργα-
ζομένων (Εθελοντική μόνο για το συνταξιοδοτικό κλάδο). Το μοναδικό που καλύπτει εκτός του εφά-
παξ και τους κινδύνους της υγείας και της ζωής του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας 
του. Ασφαλίσαμε την απρόσκοπτη συνέχεια των παροχών και του ίδιου του ταμείου με Επιχειρησιακή 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Τράπεζας και του Σωματείου μας, κατά μοναδική πρωτοπορία στα 
συνδικαλιστικά χρονικά!

  Κατοχυρώσαμε και διευρύναμε όλα τα οικονομικά, θεσμικά και ασφαλιστικά κεκτημένα δικαιώ-
ματα και συμφέροντα του Προσωπικού της Τράπεζας με την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, τριετούς διάρκειας (εξαντλώντας το χρονικό πλαίσιο διαρκείας που ο Νόμος προ-
βλέπει).

  Υπογράψαμε την καλύτερη (και μοναδική τριμερή) συμφωνία για την μετακίνηση 494 συναδέλ-
φων μας της Eurobank (στελέχη του TAG) στην εταιρεία F.P.S. (τώρα Do Value). Το επιβεβαιώνει η 
συντριπτική αποδοχή της από τους εργαζόμενους.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΝΕΟ Δ.Σ. ότι με την ίδια σημαία της ανεξάρτητης ενότητας θα συνεχίσουμε 
την δύσβατη πορεία μας κατά τη νέα θητεία με την ευγενή φιλοδοξία να φανούμε πάλι χρήσιμοι στο σύνολο 
των εργαζομένων της Eurobank, αλλά και στα μέλη μας ιδιαίτερα αφού αυτά μας στηρίζουν και μας δίνουν 
δύναμη.

Οφείλουμε να συγχαρούμε και το αντίπαλο ψηφοδέλτιο του «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» παρ’ ότι ακό-
μα δεν κατορθώσαμε να βρούμε κοινή, συνδικαλιστική πορεία. Η αντιπαράθεση μας κινήθηκε στα όρια του 
συνδικαλισμού που διακρίνεται για το ήθος και τον πολιτισμό του. Οι διαφωνίες μας είναι δικαίωμα στη 
Δημοκρατία που τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε και διεκδικούμε.
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Αποτελέσματα δημοψηφίσματος  
για την έγκριση των τροποποιήσεων/συμπληρώσεων

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ

Η σχετική ψηφοφορία που έγινε παράλληλα με τις αρχαιρεσίες του Σωματείου μας διεξήχθη κατά τρόπο υπο-
δειγματικό και απολύτως διαφανή, με μεγάλη συμμετοχή των μελών μας και με ευρύτατη αποδοχή 

από το εκλογικό σώμα των τροποποιήσεων στο Καταστατικό του Σωματείου μας που πρότεινε ομόφωνα το Δ.Σ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Νο 16/14-12-2021:

  Ψήφισαν: 3.134 μέλη
	Άκυρα-Λευκά:  228
	ΝΑΙ:  2.759 (88,03%)
	ΟΧΙ:  147 (4,69%)

Κατόπιν τούτου σύμφωνα με τη νομοθεσία και το Καταστατικό του Σωματείου μας έγιναν δεκτές όλες οι 
προτάσεις του Δ.Σ. που το τροποποιούν ή και το συμπληρώνουν, αφού η συμμετοχή στην διαδικασία ξεπέ-
ρασε το όριο του 50% των μελών μας και το ποσοστό της έγκρισης του 75% που απαιτεί ο Νόμος.

Ποσοστό έγκρισης 
(επί των έγκυρων ψηφοδελτίων) 

92,72%

Ευχαριστούμε πολύ ολα τα μΕλη του Union που μας 
εμπιστεύτηκαν και για την τροποποίηση του Καταστατικού 
του σωματείου μας, αλλά και γιατί μας έδωσαν ΔΥΝαμη 
και ΠροοΠτιΚη με τα αποτελέσματα των εκλογών για την 
ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης, τόσο του σωματείου μας, 
όσο της ο.τ.ο.Ε.
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Βασικό χαρακτηριστικό του νέου Δ.Σ. είναι η ανανέωση  των διοικητικών συμβούλων, αφού 
στους 11 οι 5 συνάδελφοι είναι εκλεγόμενοι για 1η φορά!

Επίσης ισχυρή παρουσία αποτελεί η εκλογή 4 γυναικών-διοικητικών συμβούλων στο 11μελές Δ.Σ. 
Το άρωμα «γυναίκας» στη νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι και πέραν του συμβολισμού του, μία κατεύθυν-
ση της δράσης του Σωματείου μας για την ανάδειξη των ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ και στον συνδικαλιστικό 
στίβο, με την ελπίδα να βρούμε μιμητές! 
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μα Με ομόφωνη απόφαση στις 15/12/2021 το νεοκλεγέν Δ.Σ. του Σωματείου μας,  

συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Σύνθεση μελών Δ.Σ.  Union Eurobank

ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 
Γραμματέας Μελών Βορείου Ελλάδος

ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γενικός Γραμματέας Δ.Σ., 
Γραμματέας Εργασιακών, Ασφαλιστικών & Διεθνών Σχέσεων

ΦΡΕΤΖΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ταμίας Δ.Σ., 
Γραμματέας Ειδικών Έργων 

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. 

ΜΠΟΥΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ., 
Γραμματέας Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Έφορος Δ.Σ.,
Γραμματέας Επικοινωνίας Μελών 

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας & 
Τραπεζικής Ασφάλειας 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Γραμματέας Πολιτισμού και Εκδηλώσεων 

ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Γραμματέας Ισότητας και Γυναικών

ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γραμματέας Οργανωτικού και Επιμόρφωσης Μελών

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟΚΛΕΓΕΝ Δ.Σ.
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Αποδοχή – Σταθερότητα – Καταξίωση  
του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Η παράταξη του Union (ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ) 
3η δύναμη του Κλάδου και σταθερή αξία 
στο Γενικό Συμβούλιο (9 έδρες) και στην
Εκτελεστική Γραμματεία (2 έδρες) της Ο.Τ.Ο.Ε.

Αμέσως μετά τις εκλογές του Σωματείου μας για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του, είχαμε και τις εκλογές 
που προέκυψαν από το 33ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ο.Τ.Ο.Ε., δηλαδή της Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋπαλλή-
λων, στην οποία το Σωματείο μας είναι μέλος.

Το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο που στήριξε το Σωματείο μας (το σύνολο του Δ.Σ.) δηλαδή η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για 
άλλη μία φορά αναδείχτηκε 3η δύναμη του Κλάδου και εξέλεξε εννέα (9) Γενικούς Συμβούλους (Διοίκηση 
Ο.Τ.Ο.Ε.), ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μονάδα Υπηρεσίας

1 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Union Eurobank

2 ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Union Eurobank

3 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Union Eurobank

4 ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Union Eurobank

5 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τομέας Διακυβέρνησης Πληροφορικής 

6 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/νση Κεντροποιημένων Υπηρεσιών

7 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Global Transaction Banking

8 ΛΑΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Small Business Segment

9 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Τομέας Corporate Transaction Banking

Στους τρεις (3) της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ο.Τ.Ο.Ε. εξελέγη η συνάδελφος Παπαχρήστου Νεκταρία (Κα-
τάστημα Νέου Κόσμου). 

A. Γενικοί Σύμβουλοι Ο.Τ.Ο.Ε.

B. Εξελεγκτική Επιτροπή
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Α) Στην Ο.Τ.Ο.Ε.

Μέλη Εκτελεστικής Γραμματείας: Γιάννης Σιδερά-
τος (Αναπλ. Ταμίας Δ.Σ.), Γεωργούδη Σοφία-Ευ-
γενία (Γραμματέας Νομαρχιακών Παραρτημάτων 
Ο.Τ.Ο.Ε.).
Μέλη Γενικού Συμβουλίου: Χαρίτος Στάθης, Σιδερά-
τος Γιάννης, Γεωργούδη Σοφία, Ροδόπουλος Νίκος, 
Μπούτας Θανάσης, Τσάκωνας Γιάννης, Σωτηρόπου-
λος Ανδρέας, Λάλλος Σπύρος, Φραγκούλη Ιωάννα.

Β) Στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Κ.Α.) 

Γ) Στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.)

Μέλος Διοίκησης: Νίκος Μαρτίδης
Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής: Ζεϊμπέκη Δέσποινα

Δ) Στην Γ.Σ.Ε.Ε. (μέσω Ο.Τ.Ο.Ε.)

Μέλος Διοίκησης & Μέλος της 15μελούς Εκτελεστι-
κής Επιτροπής: Στάθης Χαρίτος.
Γραμματέας Εργαζόμενης Νεότητας: Βασιλάκου Νι-
κολέττα.

Γ. Εκτελεστική Γραμματεία Ο.Τ.Ο.Ε./Προεδρείο

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 τα 75 μέλη του Γενικού 
Συμβουλίου της Ο.Τ.Ο.Ε. ψήφισαν για την ανάδειξη 
της 15μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ.).

Και σε αυτή τη διαδικασία το ψηφοδέλτιο μας (ΝΕΑ 
ΠΟΡΕΙΑ) πέτυχε το 100% του στόχου του και εξέλεξε 
δύο (2) μέλη στην σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας:

 Τον συνάδελφο Γιάννη Σιδεράτο.
 Τη συνάδελφο Σοφία Γεωργούδη η οποία είναι και 

η μοναδική γυναίκα-μέλος της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας της Ο.Τ.Ο.Ε.

Οι θέσεις που πήραν οι εκπρόσωποι μας στο Προε-
δρείο της Ο.Τ.Ο.Ε. είναι: Γιάννης Σιδεράτος - Αναπλη-
ρωτής Ταμίας και Γεωργούδη Σοφία - Οργανωτικός 
Γραμματέας Νομαρχιακών Παραρτημάτων.

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.

- 4ωρη Παντραπεζική Πανελλαδική Στάση Εργασίας 
της Ο.Τ.Ο.Ε., 28 Μαρτίου 2022 για την υπογραφή της 
νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών. 

- 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε., 06 
Απρίλιου 2022 για την ακρίβεια, τον κατώτατο μισθό, 
το ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας κλπ.
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Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση Union   
23 Οκτωβρίου 2021 

Πανηγυρική δικαίωση των θέσεών μας 

Καθολική στήριξη στη λογοδοσία του Δ.Σ.

Πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο 23 
Οκτωβρίου 2021 

στο κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας “Divani Caravel” η 
μεγαλειώδης Γενική Συνέ-
λευση των μελών του Σωμα-
τείου μας. Στην Γενική Συ-
νέλευση προσήλθαν περί τα 
300 μέλη μας. Υπέγραψαν 
παρουσία τα 257.

Όπως είναι γνωστόν την 
προηγούμενη χρονιά (2020) 
δεν πραγματοποιήθηκε Γε-
νική Συνέλευση των μελών 
του Σωματείου μας εξαιτίας 
των μέτρων προστασίας από 
την Covid 19 που η Πολι-
τεία είχε επιβάλλει μέσω της 
απαγόρευσης των συγκε-
ντρώσεων.

Παρά το γεγονός ότι και 
το 2021 μας δινόταν από τις 
Υπουργικές Αποφάσεις η δυ-
νατότητα να πραγματοποι-
ήσουμε την Γενική μας Συ-
νέλευση ηλεκτρονικά, μέσω 
online σύνδεσης, όπως έκα-
ναν σχεδόν όλα τα τραπεζο-
ϋπαλληλικά σωματεία (και 
για αποφυγή των εξόδων), 
εμείς προχωρήσαμε σε ζω-
ντανή Γενική Συνέλευση 
με ανοιχτές τις πόρτες (με 
αυστηρή τήρηση των υγειο-
νομικών πρωτοκόλλων) για 
όλα τα μέλη μας (της Αττι-
κής, της Θεσσαλονίκης και 
της Περιφέρειας).

Η ανταπόκριση των συ-
ναδέλφων μετά από δύο 
χρόνια καραντίνας, αποξέ-

νωσης, απομόνωσης, αλλά 
και φόβου από τις συνέπειες 
της πανδημίας ήταν – τη-
ρουμένων των αναλογιών 
– εντυπωσιακή και συγκινη-
τική. Γέμισε σχετικά η μεγά-
λη αίθουσα συνεδριάσεων 
του Caravel σε μία ιστορική 
Γενική Συνέλευση που ση-
ματοδότησε την λήξη της θη-
τείας του προηγούμενου Δ.Σ. 
του Union, αφού προκηρύ-
χθηκαν οι εκλογές του για το 
διάστημα 22 Νοεμβρίου 2021 
έως και 5 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. 
που λήφθηκαν με ανοιχτή 
ψηφοφορία ήταν ομόφωνες: 
Εκλογή Προεδρείου Γενικής 
Συνέλευσης και επί της δια-
δικασίας.

16
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Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. 23/10/2021
Ψηφίσαντα μέλη: 248

Ψηφοφορίες ΝΑΙ Ποσοστό ΟΧΙ Λευκά-
Άκυρα

Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 242 98,0% 5 0-1

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 243 98,4% 4 0-1

Έγκριση Προϋπολογισμού 244 98,8% 3 0-1

Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής 244 99,2% 2 1-1

Ευχαριστούμε και από το σημείο αυτό τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη που μας περιβάλουν, μέσω των συ-
ντριπτικών αυτών ποσοστών έγκρισης των πεπραγμένων του Δ.Σ.

ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Ε.Ε.)
Παράλληλα διεξήχθησαν οι εκλογικές διαδικασίες μέσω μυστικής ψηφοφορίας και με την επίβλεψη δύο (2) 

Δικαστικών Αντιπροσώπων για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) που θα 
αναλάμβανε την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Σωματείου μας, οι οποίες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
καθορίστηκαν για το διάστημα από 22/11/2021 μέχρι και 05/12/2021. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εισηγήθηκε την έγκριση του 43ου και του 44ου Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. της περιόδου δηλαδή 2019-
2020 που λόγω Covid-19 δεν έγινε Γ.Σ. και της περιόδου 2020-2021. (Τα πολυσέλιδα έντυπα των δύο Απολογι-
σμών είχαν μοιραστεί στο σύνολο των μελών του Union, αλλά και στα παρόντα μέλη της Γ.Σ., όπως και ο νέος 
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ).

στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.σ. τόνισε τα βασικά κεφάλαια της πετυχημένης δράσης του Δ.σ.:
  «Βελούδινη» τριμερής συμφωνία μετακίνησης 500 συναδέλφων από την Τράπεζα στην F.P.S. (Do Value) - 

(08/01/2020).
 Διασφάλιση απασχόλησης και δικαιωμάτων εργαζομένων στην παλιά Eurobank Ergasias A.E. (Holding) μετά 

την δημιουργία της «Νέας Τράπεζας» Eurobank Α.Ε. (15/07/2019).
  Ανώδυνο κλείσιμο 25 καταστημάτων (16/01/2020) – Α’ φάση.
 Μερική αποκατάσταση αδικιών-μισθολογικές διορθώσεις (Ανακ. Νο 88/22-05-2019).
 Ανώδυνο κλείσιμο 26 καταστημάτων (24/08/2020) – Β’ φάση.
  Ανώδυνη μετακίνηση στελεχών στις Νομικές Υπηρεσίες βάσει RSLA στην Do Value (24/08/2020).
  Έναρξη σταδιακής κατάργησης 200-250 θέσεων εργασίας στα OPERATIONS, λόγω αυτοματοποιήσεων, χωρίς 

παρενέργειες για την απασχόληση # δικαιώματα (24/08/2020).
 Βελτιωμένο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VES)-Έκαναν χρήση περί τους 700 συναδέλφους 

(24/08/2020).
 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Eurobank - Η μεγαλύτερη κατάκτηση όλων των εποχών (Ε.Σ.Σ.Ε. 

04/06/2021).
 Υπογραφή Τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (09/06/2021) με κατοχύρωση-ανανέω-

ση, αλλά και διεύρυνση δικαιωμάτων και παροχών Προσωπικού.
 Ίδρυση Πολυϊατρείου Σωματείου με συνεργαζόμενους ιατρούς 19 ειδικοτήτων και δωρεάν νοσηλεία σε κορυ-

φαία ιδιωτικά νοσοκομεία (14/09-2021).

 Στάθης Xαρίτος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
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 Γιάννης Σιδεράτος (Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.)

 σε αυτή τη θητεία επίσης του Δ.σ. είχαν μπει οι βάσεις:
 Για την επίλυση των προβλημάτων διαδικασιών και λειτουργίας των εργαζομένων στα καταστήματα μετά την 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ του Union και τις απαντήσεις της Τράπεζας (23/04/ 2021).
	Για την απόσχιση της Υπηρεσίας Acquiring Business και την διασφάλιση των εργαζομένων (29/07/2021).
	Για την ομαλή και επωφελή εφαρμογή της ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ και μετά την πανδημία (Ανακοινώσεις Union 

163/08-07-2020, 168/06-08-2020, 170/27-08-2020, 183/04-12-2020, 187/31-12-2020, 188/07-01-2021).
	Για τη θεσμική θωράκιση της προστασίας του φύλου και για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης 

(ηθικής-σεξουαλικής) στο εργασιακό περιβάλλον της Τράπεζας (Υπόμνημα Νο 879/04-08-2021).

1. Εισηγήθηκε και έγινε ομόφωνα δεκτή από την Γ.Σ. η ολοκληρωμένη διαδικαστική πρόταση διεξαγωγής των 
εργασιών της Γ.Σ., που είχε μοιραστεί με την ανακοίνωση Νο 238/01-10-2021.

2. Εισηγήθηκε τις προτεινόμενες από το Δ.Σ. αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού του Union Eurobank, 
όπως αυτές έχουν κοινοποιηθεί με την ανακοίνωση του Δ.Σ. Νο 239/04-10-2021.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παραπέμψει την έγκριση των προτεινόμενων καταστατικών αλλαγών και 
ρυθμίσεων σε μυστική, πανελλαδική ψηφοφορία των μελών παράλληλα με τις αρχαιρεσίες του Union.

Ανοιχτός διάλογος με τα μέλη του Union 
Απαντήσεις στις τοποθετήσεις του «Αγωνιστικού Μετώπου»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε απαντήσεις στα εξής 
βασικά θέματα:

1. το μέλλον των τραπεζοϋπαλλήλωνκίνδυνος αυτο
ματισμών

2. «απόσχιση»: η δαμόκλειος σπάθη της απασχόλησης
3. ταμείο Επαγγελματικής ασφάλισης ομίλου Euro

bank: μεγάλη κατάκτηση
4. τριετής Επιχ. συλλ. σύμβαση Εργασίας (20212024): 

Κατοχύρωση του αύριο
5. Πολυϊατρείο Union: Κορυφαία παροχή για τα μέλη 

μας
6. τροποποίηση Καταστατικού σωματείου

Το βασικότερο σημείο της ομιλίας του Προέδρου του 
Δ.Σ. ήταν η αποκάλυψη του κινδύνου που εγκυμονούν 
οι αποσχίσεις Υπηρεσιών, Τμημάτων, Διευ θύνσεων και 
Τομέων των Τραπεζών με την άνευ όρων-αναγκαστι-
κή μεταφορά των εργαζομένων στους αντίστοιχους… 
«διά δοχους» εργοδότες, χωρίς νομικά ο εργαζόμενος 
να έχει το δικαίωμα της επιλογής, έτσι ώστε να παρα-
μείνει στην Τράπεζα.

Το αντεργατικό αυτό οπλοστάσιο των εργοδοτών 

διαμορφώθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση 
(ΣΥΡΙΖΑ) με τους Νόμους 4354/2015 και 4601/2019 και 
χρησιμοποιήθηκε ήδη από τις Τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ (με-
γάλες αναταράξεις στο Προσωπικό και 25 απολύσεις 
από τους αρνηθέντες να μετακινηθούν στην Intrum), 
ALPHA BANK (δεν υπήρχε δυνατότητα επιλογής 
για τη μεταφορά του Προσωπικού στην Cepal) και 
Eurobank, όπου όλα κύλησαν υποδειγματικά με επω-
φελείς για τους εργαζόμενους γραπτές συμφωνίες που 
κατοχύρωσαν την επιλογή τους για την μετάβαση ή 
όχι στην F.P.S., αλλά και οι μοναδικές όπου το σύνολο 
των δεσμεύσεων/παροχών προσυπέγραψε εκτός της 
Τράπεζας και ο διάδοχος εργοδότης (F.P.S.). Οικονομι-
κά ήταν οι καλύτερες συμφωνίες και όλες φέρουν την 
σφραγίδα του Union, όπως αποκαλύπτεται η αλήθεια 
με την δημοσίευση των Πρακτικών και της Σύμβασης 
στον Διοικητικό Απολογισμό του Union 2019-2020 και 
στις σελίδες 141 έως 153.

Αυτή την επιτυχία ανέδειξε και επιβράβευσε στην 
ομιλία του και ο παριστάμενος Πρόεδρος των εργαζο-
μένων του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ της F.P.S. 
(νυν Do Value), συνάδελφος Γιώργος Κοτταρίδης, εκ 
μέρους των εκεί συναδέλφων.
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Ανασύνθεση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας 
της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.)

Λόγω αποχωρήσεων από την Τράπεζα ορισμένων μελών των Ε.Υ.Α.Ε. κατέστη ανάγκη αντικατάστασής τους 
με τους πρώτους στη σειρά αναπληρωματικούς, όπως αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 11/05/2019. Οι νέες 
συνθέσεις των Ε.Υ.Α.Ε., έχουν ως εξής: 

1. Κεντρική Ε.Υ.Α.Ε.

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΑΔΑ

1 ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Union Eurobank

2 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ RETAIL OPERATIONAL RISK

5 ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION SECTOR

6 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ RETAIL CREDIT RISK & UNDERWRITING

7 ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Ε.Υ.Α.Ε. Μ.Θ.Θ.Η.

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΑΔΑ

1 ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Union Eurobank

2 ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤ.376 ΛΑΓΚΑΔΑ

3 ΣΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤ .122 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

4 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ. 42 PORTO CENTER

5 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΤ. 216 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

6 ΚΑΡΑΛΙΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ. 42 PORTO CENTER

3. Ε.Υ.Α.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΑΔΑ

1 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΤ. 287 ΟΔ. ΣΚΑΛΙΔΗ - ΧΑΝΙΑ

2 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ. 331 ΛΕΩΦ.ΕΜΜ.ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ

3 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατ. 166 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμβολική χειρονομία ενίσχυσης του Union

Αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό,  
της Ουκρανίας της Ευρώπης

Ως χώρα και ως λαός καλούμαστε να διαχειριστού-
με μία νέα κρίση. Γεωπολιτική αυτή την φορά.

Η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία δημιουργεί ανθρωπιστική κρίση, μέσα στην 
Ευρώπη και ζούμε για άλλη μία φορά μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο τον ξεριζωμό Ευρωπαίων, πο-
λεμικών, προσφύγων…

Η Ευρώπη οφείλει να συμπαρασταθεί στην Ου-
κρανία με έργα και όχι μόνο με ευχολόγια και επι-
μέρους μικροσυμφέροντα.

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αλληλεγγύης 
και κατά πάγια τακτική και πολιτική του Σωματεί-
ου μας αντιπροσωπεία του Δ.Σ. με τους συναδέλ-

φους Χρήστο Φρετζάγια (Ταμίας Δ.Σ.), Σοφία Γε-
ωργούδη (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.), Θανάση 
Μπούτα (Αναπλ. Ταμίας Δ.Σ.), Νικολέττα Βασιλά-
κου (Έφορος Δ.Σ.) επισκέφτηκε τους Γιατρούς του 
Κόσμου και παρέδωσε ικανή ποσότητα φαρμάκων 
και ιατρικού υλικού, για να αποσταλούν στην Ου-
κρανία και για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες 
που έχουν προκύψει, μετά τους βομβαρδισμούς της 
Ρωσίας. 

Η δική μας μικρή βοήθεια και αδύναμη φωνή 
μπορεί να γίνει σπίθα ενότητας και αλληλεγγύης του 
Ελληνικού Λαού που βιώνει αντίστοιχες ιμπεριαλι-
στικές και αναθεωρητικές απειλές εξ Ανατολών…

«Όσοι το χαλκέον χέρι 
βαρύ του φόβου αισθάνονται, 

ζυγόν δουλείας ας έχωσι˙
θέλει αρετήν και τόλμην 

η ελευθερία»

Ωδή «Εις Σάμον» 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ
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Και με το προκάτοχό σχήμα του Σω-
ματείου μας (Σύλλογος Υπαλλήλων Τρά-
πεζας Κρήτης), είχαμε αντιταχθεί στους 
νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιου-
γκοσλαβίας που διήρκεσαν από τις 24 
Μαρτίου, έως τις 10 Ιουνίου 1999. Τότε το 
πρόσημο μας ήταν αντι-αμερικανικό.

Και τότε είχαμε συνδράμει τον χει-
μαζόμενο Σερβικό λαό με οικονομική 
βοήθεια στην εκεί Ορθόδοξη Εκκλησία, 
η οποία επίσημα αναγνώρισε την προ-
σφορά μας.

Σημείωση

Σίγουρα θα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις 
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ 
θα ανατραπούν με ανυπολόγιστες συνέπειες οι 
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας 
μαζί τους. Για την, όσο το δυνατόν, πιο ήπια επί-
πτωση στην καθημερινότητα των εργαζομένων, 
αλλά και ολόκληρου του λαού θα πρέπει να συ-
νεργαστούν ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΚΟΜ-
ΜΑΤΑ και όλοι οι οργανωμένοι θεσμοί της χώρας, 

όπως είναι τα συνδικάτα. Εδώ θα φανεί η αξία των 
συμμαχιών της χώρας μας και κυρίως η αλληλεγ-
γύη της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Παράλληλα είναι μία ευκαιρία προς όλους μας 
να συνειδητοποιήσουμε την α ξ ί α αγαθών, όπως η 
Ελευθερία, η Δημοκρατία, η Ασφάλεια και η Αξι-
οπρεπής Διαβίωση, γιατί πολλές φορές εκτιμάμε 
πράγματα, μόνο αν τα χάσουμε κι αυτό δεν πρέπει 
να γίνει…
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 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ                       

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑζΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Eurobank                       
(ΤΡΑΠΕζΑ-ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ)

 ΙΔΡΥΣΑΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.) ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΣΤΙΣ 04/06/2021 ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕζΑ 
ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-«ΚΕΛΥΦΟΣ»  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ Eurobank  

ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ  
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ & ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ  
ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  

ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Eurolife  
(ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ  

& ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ)

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, χαρά 
και υπερηφάνεια σας γνωστο-
ποιήσαμε ότι ένας μακροπρό-
θεσμος στόχος του Σωματείου 

μας για μία επωφελή ίδρυση ενός ΤΑΜΕΙ-
ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, 
με συμπληρωματικές παροχές για τους ερ-
γαζόμενους (ΕΦΑΠΑΞ και ΥΓΕΙΑΣ) είναι 
πλέον γεγονός, μετά την υπογραφή με την 
Διοίκηση της Τράπεζας σχετικής ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λει-
τουργίας των Τ.Ε.Α. εδράζεται στο Νόμο 
3029/2002, για να καλύψει την ανάγκη συ-
μπλήρωσης του διάτρητου, ελληνικού συ-
στήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην Ελ-
λάδα δυστυχώς τα Επαγγελματικά Ταμεία 
δαιμονοποιήθηκαν και οι υποστηρικτές τους 
(κυρίως από το συνδικαλιστικό χώρο, όπως 

εμείς), όχι μόνο ήταν λίγοι, αλλά κατηγο-
ρήθηκαν ότι παραχωρούν την Κοινωνική 
Ασφάλιση στην Ιδιωτική Πρωτοβουλία. Κι 
όμως: Η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτε-
λεί ευδιάκριτη κατηγορία που διαφοροποι-
είται από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις των Α.Ε. 
και κερδίζει συνεχώς έδαφος ακόμα και στις 
ίδιες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που σπεύ-
δουν να δημιουργήσουν Τ.Ε.Α. για το Προ-
σωπικό τους με συνταξιοδοτικές παροχές 
(Eurolife, Interamerican).

Η σαθρή επιχειρηματολογία των αρνητών 
των Τ.Ε.Α. που ήταν σύστημα συμπληρωμα-
τικής και μόνο ασφάλισης, σε εθελοντική 
βάση, είχε ως αποτέλεσμα όλες οι συνταξι-
οδοτικές παροχές με τα υψηλά ασφάλιστρα 
εργαζομένων και εργοδοτών στην Ελλάδα, 
όχι μόνο να χάσουν την ανταποδοτική τους 
αξία (αναδιανεμητικό σύστημα), αλλά, 
όταν ήρθε η κρίση και τα δημόσια έσοδα 

22
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κατέρρευσαν συμπαρέσυραν στην κατάρρευση και τις συνταξι-
οδοτικές παροχές, ενώ οι αναγκαστικές «συγχωνεύσεις» των 
Ταμείων, υφάρπαξαν και αποθεματικά υγιών Ταμείων (όπως 
το δικό μας Ταμείο Ασθένειας Τραπεζών-ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ/ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ), για να καλυφθούν ελλείμματα άλλων χρεοκοπημένων 
Ταμείων, στο βωμό μίας ακατανόητης «κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης» που εξίσωνε τις παροχές προς τα κάτω, για να φτάσουμε σή-
μερα σε ένα «Ταμείο-τέρας» (ΕΦΚΑ), προβληματικό και κοστο-
βόρο. (Ακόμα δεν έχει εκδώσει τον Κανονισμό Παροχών του…).

Αποτέλεσμα και αυτής της υποκινούμενης πολιτικά πολεμι-
κής του θεσμού των Τ.Ε.Α., αλλά και της έλλειψης φορολογι-
κών κινήτρων ήταν στην Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτά μόνο 
το 1,5% περίπου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, όταν π.χ. 
στην Ολλανδία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 90%, στην Μεγάλη 
Βρετανία και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. πάνω από 50% κλπ.

Καθοριστικός, όμως υπήρξε για την ίδρυση και την εξάπλωση 
των Τ.Ε.Α. ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων (συνδικάτα και 
εργοδότες) με πρωτοπόρους τους Ολλανδούς, τους Δανούς και 
τους Σουηδούς που αποφάσισαν να συνεργαστούν και να συ-
μπράξουν στην σύσταση συγκεκριμένων προγραμμάτων επαγ-
γελματικής ασφάλισης σε επίπεδο Κλάδου, όπου η συμμετοχή 
των εργαζομένων είναι μάλιστα υποχρεωτική, πράγμα που δεν 
ισχύει για την Ελλάδα…

Το κύριο χαρακτηριστικό των Τ.Ε.Α. είναι ότι δίνεται η ευ-
καιρία εκπροσώπησης των εργαζομένων στην Διοίκηση του 
Ταμείου, ενώ λειτουργούν κάτω από πολύ αυστηρό πλαίσιο 
εποπτείας και ελέγχου από κρατικούς φορείς, ενώ είναι προ-
απαιτούμενη η επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών 
τους από ειδικούς με κύριο χαρακτηριστικό την διαφάνεια προς 
κάθε κατεύθυνση εντός και εκτός του Ταμείου.

Επιλέξαμε με την Τράπεζα αυτό το χρονικό σημείο για να δη-
μιουργήσουμε το δικό μας Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank, για τον επι-
πλέον λόγο ότι η Eurolife (και όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρείες) 
ειδοποίησαν ότι σταδιακά θα χαθούν οι υφιστάμενες εγγυήσεις 
επιτοκίου και κεφαλαίου στο Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρό-
γραμμα που η Τράπεζα είχε συνάψει μαζί της, αφού όλα αυτά τα 
Προγράμματα της Ασφαλιστικής Αγοράς γίνονται unit l inked 
χωρίς εγγυήσεις απόδοσης και κεφαλαίου.

Η πρακτική αυτή είναι κατανοητή, αφού η στήριξη αυτών των 
εγγυήσεων απαιτεί πλέον μεγάλες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις των 
Ασφαλιστικών Εταιρειών που αυτές θέλουν να αποφύγουν…

Από τη στιγμή που το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα τείνει να 
εξαφανιστεί ο δρόμος προς τα Τ.Ε.Α. ανοίγει περαιτέρω, γιατί 
ναι μεν ούτε εδώ υπάρχει εγγύηση απόδοσης και κεφαλαίου, 
αλλά θα υπάρξει άμεση επαγγελματική διαχείριση των αποθε-
ματικών με ισχυρότερη εποπτεία, έλεγχο και διαφάνεια, αρχές 
στις οποίες οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν συμμετοχή 
και επιπλέον θα εκλείπει ο κίνδυνος του αντισυμβαλλόμενου.

ΤΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1. Με τη ρευστοποίηση του συνταξιοδοτι-
κού λογαριασμού της Eurolife κάθε ερ-
γαζομένου η συνολική αξία των μεριδί-
ων του θα αυξηθεί κατά ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό πολύ κοντά στο 36%, λόγω της 
υπεραπόδοσης της επένδυσης με βάση 
το κεφαλαιοποιητικό σύστημα (το ίδιο 
που θα ισχύει στο πλαίσιο του Τ.Ε.Α.). 
Το ποσό που θα προκύψει ο εργαζόμε-
νος μπορεί άμεσα να το κάνει ό,τι θέλει. 
Φυσικά και μπορεί να το μεταφέρει στο 
Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank. Αυτή η δυνα-
τότητα δεν θα υπήρχε αν δεν γινόταν η 
εκκαθάριση στο Πρόγραμμα Eurolife.

2. Το ποσό ρευστοποίησης του Ασφαλιστι-
κού Συμβολαίου Eurolife θεωρείται ει-
σόδημα και φορολογείται μεν, αλλά με 
ευνοϊκούς όρους (10% συντελεστής μέχρι 
το ποσό των 40.000 € και 20% συντελεστής 
για τα ποσά άνω των 40.000 €). Καταβάλ-
λεται επίσης Εισφορά Αλληλεγγύης.

3. Στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank οι προϋπο-
θέσεις (Vesting) είσπραξης του εφάπαξ 
από τον εργαζόμενο είναι κατά πολύ 
καλύτερες από αυτές που ίσχυαν στο 
Πρόγραμμα Eurolife, στο οποίο για να 
πάρεις το 50% του αποθεματικού σου 
ήθελες μία αναμονή 5 ετών και για να 
πάρεις το 100% αντίστοιχα, ήθελες μία 
αναμονή 10 ετών. Τώρα στο Τ.Ε.Α. Ομί-
λου Eurobank στα 3 χρόνια αναμονής 
θα πάρεις το 50% του μεριδίου σου, στα 4 
χρόνια θα πάρεις το 75% και στα 5 χρό-
νια θα πάρεις το 100%, δηλαδή το μισό 
του χρόνου που μέχρι τώρα ίσχυε…

4. Προλαβαίνουμε με την σημερινή ευνο-
ϊκή προϋπόθεση ηλικίας για σύνταξη 
την χορήγηση του εφάπαξ του Τ.Ε.Α. 
Ομίλου Eurobank, γιατί τα αναμενόμενα 
όρια-προϋποθέσεις της κρατικής κύριας 
σύνταξης σε ό,τι αφορά την ηλικία του 
ασφαλισμένου θα αυξηθούν μελλοντικά.
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5. Φορολογική απαλλαγή των εφάπαξ παρο-
χών των εργαζομένων/ασφαλισμένων (κατά 
100%), σε αντίθεση με τις παροχές των Ασφα-
λιστηρίων Συμβολαίων που φορολογούνται 
με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

6. Φορολογική απαλλαγή των εισφορών (κατά 
100%), εργοδοτών και εργαζομένων με βάση 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

7. Διασφάλιση και θεσμική κατοχύρωση όλων 
των υφιστάμενων παροχών της Τράπεζας σε 
είδος και σε χρήμα με υψηλό επίπεδο προστα-
σίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων 
και με δικλείδα ασφαλείας, αφού: Ουδεμία 
αλλαγή των προσφερόμενων παροχών#ει-
σφορών μπορεί να γίνει χωρίς την πρόβλεψη 
Ε.Σ.Σ.Ε., με αντισυμβαλλόμενους την Τράπε-
ζα και την πλέον αντιπροσωπευτική συνδι-
καλιστική οργάνωση των εργαζομένων της. 
Πρόσθετη εξασφάλιση είναι το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία 
των Τ.Ε.Α. στην κατεύθυνση της συνετής δια-
χείρισης των αποθεματικών του και του διαρ-
κούς ελέγχου της λειτουργίας του (κεφάλαια, 
ρευστότητα κ.α.).

8. Η νομική μορφή του Τ.Ε.Α. έδωσε την δυ-
νατότητα συμμετοχής εκπροσώπου των ερ-
γαζομένων της Τράπεζας στο 5μελές Δ.Σ., 
μετά από υπόδειξη του Δ.Σ. της πλέον αντι-
προσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης 
των εργαζομένων της, σύμφωνα και με την 
πρόβλεψη της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τρα-
πεζών του 1990, κεφαλ. 3, παρ. 3.03 που έχει 
κηρυχτεί υποχρεωτική με την υπ’ αριθμ. 
14329/1990 απόφαση του Υπουργείου Εργα-
σίας (ΦΕΚ 413/Β/5-7-1990).

9. Η νομική μορφή του Τ.Ε.Α. διευκολύνει 
την άσκηση εποπτείας και εξασφαλίζει δι-
αφάνεια, αφού το όλο σχήμα διοικείται με 
ευθύνη των άμεσα ενδιαφερομένων εργαζο-
μένων και εργοδοτών και όχι από τρίτους, 
όπως συμβαίνει με τις Ασφαλιστικές Εταιρεί-
ες. Άρα το αίσθημα ασφάλειας των εργαζο-
μένων θα ενισχυθεί και οι δεσμοί του με την 
παρακολούθηση της πορείας και στις δικές 
τους αποδόσεις και παροχές θα ενδυναμωθεί. 

10. Είναι δυνατή η συνέχιση της παρεχόμενης 
νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης των προστατευόμενων μελών 
θανόντος, εν ενεργεία συναδέλφου για πέ-
ντε (5) χρόνια. (Νέα παροχή).

11. Η διαχείριση των επενδύσεών του γίνεται 
από επαγγελματίες Διαχειριστές Επενδύ-
σεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επενδυ-
τικής Πολιτικής και τις αποφάσεις του Δ.Σ. 
του Ταμείου και υπό την αυστηρή εποπτεία 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

12. Το Ταμείο υπόκειται επίσης σε αυστηρό νο-
μοθετικό πλαίσιο λειτουργίας που εναρμο-
νίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες από τρεις 
Κρατικές Εποπτικές Αρχές (την Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς και το Υπουργείο Εργασίας), καθώς 
και σε ενδελεχή έλεγχο από ανεξάρτητους 
φορείς (ορκωτοί/εσωτερικοί ελεγκτές, διαχει-
ριστής κινδύνου). 

13. Όλα τα ασφαλισμένα μέλη με την χρήση του 
προσωπικού τους κωδικού θα έχουν ανά 
πάσα στιγμή ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
επενδυτική τους μερίδα. Εδώ όμως κρίνε-
ται σκόπιμο να τονίσουμε ότι σήμερα καμία 
Τράπεζα, καμία Ασφαλιστική Εταιρεία και 
κανένα Τ.Ε.Α. δεν εγγυάται, καθ’ όλη την δι-
άρκεια του επενδυτικού προγράμματος, την 
πλήρη επιστροφή των επενδυόμενων κεφα-
λαίων, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. 

14. Βέβαια το Τ.Ε.Α. Eurobank προβλέπει την 
πλήρη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονο-
μικών του καταστάσεων, αναλογιστικών με-
λετών βιωσιμότητάς του και των επενδυτικών 
του πολιτικών και μέσων στο πλαίσιο που η 
νομοθεσία καθορίζει. 

15. Ο ατομικός επενδυτικός/αποταμιευτικός 
λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου προβλέ-
πεται να ενισχύεται και από την δική του 
εθελοντική εισφορά, πέραν αυτής που ει-
σφέρει ο εργοδότης. 

16. Η προσχώρηση των εργαζομένων στο 
Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank είναι προαιρετική 
και γίνεται μετά από αίτησή τους.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε.  
(04/06/2021) ΚΑΙ ΤΟΥ T.Ε.Α. OMIΛΟΥ Eurobank

1. Είναι το μοναδικό Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα που 
καλύπτει όχι μόνο τον Συνταξιοδοτικό Κλά-
δο Παροχών, αλλά και τον αντίστοιχο Ια-
τροφαρμακευτικό/Νοσοκομειακό με πλήρη 
κάλυψη όλων των παροχών που προέβλεπαν 
τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Eurolife και 
οι Ε.Σ.Σ.Ε. Τράπεζας και Union Eurobank.

2. Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές της 
Τράπεζας στον Κλάδο των Συνταξιοδοτικών 
Παροχών με την μεταφορά τους στο Ταμείο. 
Από 2% που ήταν στο σύνολο των αποδοχών 
του εργαζόμενου μέχρι το ποσό των 2.432,25 € 
γίνεται 2,5% σταδιακά από 01/01/2024. (Για 
το 2023 θα είναι 2,3%). Από 8% η αντίστοιχη 
εισφορά της Τράπεζας που αφορά μικτές απο-
δοχές άνω των 2.432,25 €, γίνεται 8,25% (από 
01/01/2024).

3. Στον Κλάδο Συμπληρωματικών Παροχών 
(Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, Νοσοκομει-
ακή Περίθαλψη, Παροχές Μητρότητας, Οδο-
ντιατρική/Ορθοδοντική κάλυψη και Οφθαλ-
μολογική κάλυψη, Ασφάλιση Ζωής, Ασφάλι-
ση Μόνιμης και Μερικής Ανικανότητας από 
ασθένεια και από ατύχημα) το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από 
την Τράπεζα ακόμα και για τις καλύψεις που 
δεν υπάρχουν σε καμιά Ασφαλιστική Εται-
ρεία και σε καμιά Τράπεζα (ασφαλιστική κά-
λυψη δοντιών και ματιών).

4. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων/ασφαλι-
σμένων πέραν της ισότιμης συμμετοχής του 
στο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α. 
Eurobank έχει την δυνατότητα συμμετοχής, 
όπως και όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α., 
στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτρο-
πής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά μοναδική 
πρωτοπορία στο θεσμό για την Ελλάδα.

5. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων/ασφαλι-
σμένων έχει επίσης από το Καταστατικό του 
Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank (που έχει ισχύ Νό-
μου) δικαίωμα VETO σε τυχόν απόφαση του 

Δ.Σ. του Ταμείου με θέμα την διάλυση του. 
(Μοναδική, φωτεινή εξαίρεση στα λειτουρ-
γούντα Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα).

6. Στην Ε.Σ.Σ.Ε. της 4ης Ιουνίου 2021 προβλέ-
ψαμε ότι σε μία τέτοια περίπτωση (διάλυσης 
του Τ.Ε.Α. για οποιοδήποτε λόγο), η Τράπεζα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς του 
συνόλου των παροχών του Τ.Ε.Α., σε άλλο 
φορέα!!! Τέτοια ασφαλιστική δικλείδα προ-
στασίας στο σύνολο των παροχών των εργα-
ζομένων δεν υπάρχει σε κανένα άλλο Τ.Ε.Α. 
όχι μόνο σαν συμβατική υποχρέωση του εργο-
δότη, αλλά ούτε σαν απλή πρόβλεψη…

Ελπίζουμε να κατανοείτε το μεγάλο αυτό επί-
τευγμα του Σωματείου μας που αγκαλιάζει το σύ-
νολο των εργαζομένων της Τράπεζας και των Θυ-
γατρικών της Εταιρειών. Στην εποχή που ζούμε 
η κατάκτηση αυτή δεν είναι απλώς ένα ΔΙΧΤΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τους εργα-
ζόμενους. Αποτελεί και ένα συγκριτικό πλεονέ-
κτημα παροχών της Eurobank που αγκαλιάζει με 
στοργή τους εργαζόμενους του Ομίλου και κυρί-
ως τους χαμηλόμισθους, αλλά και τους νέους σε 
ηλικία συναδέλφους.

Η προσπάθεια που καταβάλαμε, για να φτά-
σουμε σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα είχε 
πολλές δυσκολίες και σκαμπανεβάσματα, γιατί 
γινόταν μέσα σε ένα γενικότερα δυσμενές πλαί-
σιο οικονομικής δυσπραγίας και πανδημίας, 
παράλληλα με τον αγώνα για υπογραφή και της 
τριετούς Ε.Σ.Σ.Ε., για την κατοχύρωση και διεύ-
ρυνση όλων των θεσμικών, ασφαλιστικών και οι-
κονομικών κατακτήσεων του Σωματείου μας.

Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς, είτε 
είστε μέλη μας, είτε όχι, είτε είστε μέλη άλλων 
Συλλόγων, είτε είστε ασυνδικάλιστοι θα εκτιμή-
σετε και την προσπάθεια μας και το αποτέλε-
σμα της που καμιά κραυγή φθόνου δεν μπορεί 
να τη θαμπώσει…
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Νόμος του Κράτους η ίδρυση 
του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ EUROBANK Ν.Π.Ι.Δ.»

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΓΙΟ 
ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Union

Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου (Αριθμ. Δ16/

Φ51020/9221 της 02-02-2022) εγκρίθηκε το κατα-
στατικό του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank και δημοσι-
εύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
(Αρ. Φύλλου 817/Τεύχος Β’/24-02-2022), οπότε 
αποτελεί πλέον, ως Υπουργική Απόφαση πηγή Δι-
καίου (Νόμος).

Χάριν της ενημέρωσης, αλλά και της διαφάνει-
ας το σύνολο των διατάξεων του ως άνω Καταστα-
τικού αναρτάται προς φιλοξενία στην ιστοσελίδα 
του αντιπροσωπευτικού Σωματείου των εργαζο-
μένων της Eurobank (Union), έτσι ώστε να δοθούν 
απαντήσεις σε όλα τα εύλογα ερωτηματικά όλων 
των εργαζομένων του Ομίλου Eurobank που είναι 
εν δυνάμει μ έ λ η του νέου Ταμείου (Μετά από γρα-
πτή, δική τους αίτηση/επιλογή).

Το Καταστατικό εγκρίθηκε σχεδόν, όπως το υπο-
βάλαμε, για έγκριση, τόσο από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, όσο από την Εθνική Αναλογιστική 
Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς!

Ως έναρξη λειτουργίας του Τ.Ε.Α. Ομίλου 
Eurobank ορίζεται η 15 Μαρτίου 2022. Τον Μάιο 
του 2022 αναμένεται η ρευστοποίηση των ατομι-
κών μερίδων κάθε εργαζομένου στο Ομαδικό Απο-
ταμιευτικό Πρόγραμμα που είχε η Eurobank, μέσω 
της Ασφαλιστικής Εταιρείας Eurolife. Η ανάληψη 
των αποταμιευθέντων ποσών, όπως ανακοίνωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων 
Καραβίας θα έχει μία απίστευτη υπεραπόδοση που 
έχει «κλειδώσει» στο ποσοστό 36%! (Εμείς είχαμε 
υπολογίσει το καλοκαίρι περί το 30%).

(Τα χρήματα ο κάθε δικαιούχος μπορεί να τα κά-
νει ό,τι θέλει. Φυσικά μπορεί να τα μεταφέρει αυ-
τούσια ή και μέρος αυτών στο νέο Ταμείο).

Συνεδρίαση Προσωρινής  
Διοικούσας Επιτροπής

Στις 28 Φεβρουαρίου 2022 συνεδρίασε η ως άνω 
Επιτροπή Διοίκησης του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank 
και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πρόεδρος: Χρήστος Αδάμ
2. Αντιπρόεδρος: Στάθης Χαρίτος (Εκπρόσωπος 

εργαζομένων & ασφαλισμένων Ομίλου)
3. Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Ορφανίδης
4. Μέλος: Χάρης Κοκολογιάννης
5. Μέλος: Φίλιππος Καραμανώλης

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο μιας μεγάλης 
προσπάθειας του Σωματείου μας (Στάθης Χαρί-
τος-Γιάννης Σιδεράτος) με την Διοίκηση της Τρά-
πεζας (Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φωκίωνα Καρα-
βία, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ομίλου κα Νατάσσα Πασχάλη, Διευθυντή Εργασι-
ακών Σχέσεων Γ.Δ.Α.Δ. κ. Τάκη Σωτηρόπουλο με 
την υποστήριξη του κ. Πάνου Μπουγιούκου, Επι-
κεφαλής Τομέα People Rewards και της κας Εύης 
Κορωναίου, Β.Γ.Δ. HR Shared Services).

Καταλήξαμε στην υπογραφή της ιστορικής Επι-
χειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.
Σ.Ε.) στις 04/06/2021 και στο σχέδιο Καταστατικού 
που πρόσφατα εγκρίθηκε (24/02/2022).

Τώρα μπήκαμε στην φάση της ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών για το στήσιμο του νέου Ταμείου μας, 
όπου η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτό είναι 
εθελοντική, αλλά όπως εύκολα αντιλαμβάνεσθε 
απόλυτα απαραίτητη για τα συμφέροντα και τα 
δικαιώματά τους.

Από την πλευρά μας θα έχετε άμεση και υπεύ-
θυνη ενημέρωση για τα ζητήματα που αφορούν 
το Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank. Είμαστε στη διάθεση 
όλων των συναδέλφων του Ομίλου και φυσικά σε 
όλους τους Συλλόγους των εργαζομένων που δρα-
στηριοποιούνται στις τάξεις του Ομίλου Eurobank.
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Κρίσιμες Ερωτήσεις -  Απαντήσεις

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) 
Ομίλου Eurobank δείχνει το μέλλον  

της συμπληρωματικής/ιδιωτικής ασφάλισης
αναδημοσίευση της συνέντευξης του σ.δ. στάθη χαρίτου, Πρόεδρου του Δ.σ. Union Eurobank  

στην κλαδική εφημερίδα «τραΠΕΖιΚοσ αΓωΝ» (ιούλιος 2021)

1. Ποια πρωτοπορία φέρνει η ίδρυση ταμείου Επαγ
γελματικής ασφάλισης (τ.Ε.α.) ομίλου Eurobank 
στο χώρο, αλλά και στον συνδικαλισμό;

Να επισημάνω ότι είναι το πρώτο και μοναδικό Τ.Ε.Α. 
στην Ελλάδα τουλάχιστον που ιδρύεται κατόπιν γραπτής 
συμφωνίας των εκπροσώπων των εργαζομένων με αυτούς 
του εργοδότη. Έτσι η μονομερής και εξ ελευθεριότητας πα-
ροχή γίνεται συμβατική υποχρέωση υπέρ των εργαζομένων 
που εξασφαλίζουν σταθερή εκπροσώπηση στην Διοίκηση, 
αλλά εμμέσως και στη διαχείριση του Ταμείου, αφού αυτές 
οι δεσμεύσεις προβλέπονται στην Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε 
στις 4 Ιουνίου 2021.

2. Ποια είναι η μεγάλη κατάκτηση αυτού του εγχει
ρήματος που ανοίγει τον δρόμο στο νέο Κλάδο της 
εθελοντικής και συμπληρωματικής ασφάλισης των 
εργαζομένων; 

Ο Κλάδος Υγείας και Ασφάλειας του Τ.Ε.Α. Ομίλου 
Eurobank περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές καλύψεις: Εξωνο
σοκομειακή Περίθαλψη, Νοσοκομειακή Περίθαλψη, 
Παροχές μητρότητας, οδοντιατρική Περίθαλψη, 
ορθοδοντική Περίθαλψη, οφθαλμολογική Περίθαλ
ψη, ασφάλιση Ζωής από ασθένεια ή και από ατύχη
μα, ασφάλιση μόνιμης ή και μερικής ανικανότητας 
από ασθένεια ή και από ατύχημα.

Όλες αυτές οι παροχές, όπως τις έχουμε κατοχυρώσει με 
προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε. Τράπεζας-Union Eurobank, αλλά 
και όπως επιπλέον προβλέπονται από το σχετικό Ομαδικό 
Συμβόλαιο Τράπεζας-Eurolife μεταφέρονται και ισχύ

ουν αυτούσιες στο τ.Ε.α. ομίλου Eurobank το οποίο, 
μόλις εγκριθεί το Καταστατικό λειτουργίας του κλπ, θα ανα-
λάβει και όλο το διαδικαστικό κομμάτι.1

Προστίθεται στις παροχές που είχαμε μέσω Eurolife και 
άλλη μία πολύ σοβαρή που αφορά περιπτώσεις που απευχό-
μεθα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Έτσι προβλέπεται στο πλαί-
σιο του Τ.Ε.Α. ότι σε περίπτωση θανάτου ενεργού ασφαλι-
σμένου-συναδέλφου όλο το ως άνω Πρόγραμμα Υγείας και 
Ασφάλειας θα συνεχίσει για τα προστατευόμενα μέλη του για 
μία ακόμη 5ετία…

3. μάλιστα. ο άλλος Κλάδος του τ.Ε.α. ομίλου 
Eurobank είναι ο αποταμιευτικός/συνταξιοδοτικός. 
τι περιλαμβάνει;

Μεταβιβάζονται από τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβό-
λαια που είχε συνάψει η Τράπεζα με την Eurolife Ασφαλι-
στική όλες οι προβλεπόμενες παροχές και των δύο Κλάδων 
Ασφάλισης: Σύνταξης και Υγείας και θα μεταφερθούν στο 
Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank, όταν οι αρμόδιοι φορείς της Πο-
λιτείας εγκρίνουν την σύσταση του. Μέχρι να γίνει αυτό θα 
συνεχίζεται το καθεστώς Eurolife.

Το πρώτο άμεσο όφελος για όλους τους εργαζόμενους εί-
ναι ότι εξαιτίας αυτής της αντικατάστασης του μέχρι τώρα 
φορέα διαχείρισης του Συνταξιοδοτικού/Αποταμιευτικού 
Προγράμματος (Eurolife) το σύνολο του κεφαλαίου που είχε 
συσσωρευτεί (εισφορές εργοδότη, αλλά και τυχόν εθελοντι-
κές εισφορές εργαζομένων) ρευστοποιείται και δίνεται η 
μοναδική ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο να αναλάβει 
όχι μόνο το ποσό που είχε μέσα στην ατομική του 

1 Η ένταξη αυτών των Κλάδων στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank ήταν μοναδική πρωτοπορία για το σύνολο των ελληνικών Τ.Ε.Α. 
Ακολούθησε η αντίστοιχη, αλλά και μικρότερης κλίμακας, μονομερής διεύρυνση του Τ.Ε.Α. της Τράπεζας Πειραιώς (από 
01/04/2022) στους κλάδους ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι παροχές χορηγούνται έξ 
ελευθεριότητος από τον εργοδότη που σημαίνει ότι μπορεί να μεταβληθούν επί το δυσμενέστερο, αντίθετα με το Τ.Ε.Α. Ομίλου 
Eurobank που όλες οι παροχές δεσμεύουν συμβατικά τον εργοδότη, αφού αποτελούν όρους Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.). Επιπλέον οι παροχές: Οδοντιατρική Περίθαλψη, Ορθοδοντική Περίθαλψη και Οφθαλμολογική 
Περίθαλψη εξακολουθούν να αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των εργαζομένων στην Eurobank, κατοχυρωμένο και αυτό 
με Ε.Σ.Σ.Ε.
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μερίδα, αλλά το ποσό που θα προκύψει με μία πρό
σθετη υπεραπόδοση που υπολογίζουμε ότι θα είναι 
περίπου 30%!!!2

4. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του τ.Ε.α. 
ομίλου Eurobank σε σχέση με τα ομαδικά ασφαλι
στήρια συμβόλαια; 

Το εφάπαξ ποσό που θα παρέχει το Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank 
στους εργαζόμενους-ασφαλισμένους θα είναι αφορολόγητο 
κατά 100%, ενώ στο καθεστώς των Ιδιωτικών Ασφαλιστη-
ρίων Συμβολαίων (Eurolife) υπάρχει φορολόγηση σύμφωνα 
με την Νομοθεσία. Επίσης το εφάπαξ σε καθεστώς Τ.Ε.Α. 
δεν επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης, όπως συμβαίνει 
τώρα με τα ποσά των ατομικών μεριδίων Eurolife.3

Η άλλη μεγάλη, θετική επίπτωση στο νέο καθεστώς του 
Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank για τους εργαζόμενους είναι ότι αυ
ξάνεται η εισφορά που κάθε μήνα θα καταβάλει η τρά
πεζα στους λογαριασμούς τους (ατομικές μερίδες) και από 2% 
για αποδοχές μέχρι 2.432 € που μέχρι τώρα κατέβαλε θα κατα-
βάλει 2,3% για το 2023 και 2,5 % για το 2024 και εξής.

Για τις αποδοχές πάνω από τα 2.432 € το αντίστοιχο ποσο-
στό της εισφοράς του εργοδότη ήταν 8% το μήνα. Τώρα θα 
γίνει 8,25% (από 1 Ιανουαρίου 2024).

5. στην Ε.σ.σ.Ε. που υπογράψατε με την τράπεζα στις 
04/06/2021 έχετε προβλέψει «δικλείδα ασφάλειας» 
των παροχών που μεταφέρονται στο τ.Ε.α.;

Με την Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράψαμε με την Τράπεζα στις 
04/06/2021 όχι μόνο διασφαλίσαμε όλα τα πιο πάνω πλεονε-
κτήματα, αλλά προβλέψαμε κιόλας, ότι, αν για τον οποιοδή-
ποτε λόγο το Τ.Ε.Α. Eurobank αναγκαστεί να διακόψει την 
λειτουργία του (παύση), τότε το σύνολο των παροχών 
και για το πιο πάνω συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, 
αλλά και για τον Κλάδο Υγείας θα μεταφερθεί με ευ
θύνη και υποχρέωση της τράπεζας σε άλλους κατάλ
ληλους φορείς.

Για την τελευταία αυτή περίπτωση που θεωρητικά μπο-
ρεί κάποτε να συμβεί στο μέλλον, δηλαδή για το ενδεχόμε-
νο διάλυσης του Ταμείου (Τ.Ε.Α.) η σχετική απόφαση του 
Δ.Σ. απαιτεί, για ευνόητους λόγους προστασίας και ασφά-

λειας των εργαζομένων, ομοφωνία των μελών του, δηλαδή 
εδώ ο εκπρόσωπος των εργαζομένων έχει δικαίωμα 
VETO, κατά μοναδική θετική πρωτοπορία στην Ελλάδα του-
λάχιστον!

6. τέλος, από την πλευρά του συστημικού συνδικαλι
σμού ποια θεωρείτε ως κορυφαία επιτυχία σε αυτό, 
το εντυπωσιακό ομολογουμένως, επίτευγμα; 

Εξασφαλίσαμε την ισότιμη συμμετοχή εκπροσώ
που των εργαζομένων στο Δ.σ. του τ.Ε.α., με αυξημέ-
νο κύρος και αρμοδιότητες (δικαίωμα VETO σε περίπτωση 
διάλυσης του Τ.Ε.Α., δικαίωμα παράστασης στην Επεν
δυτική Επιτροπή κλπ), για να τηρείται η αρχή της διαφά-
νειας σε όλα τα επίπεδα. 

Σας ομολογώ ότι ο θεσμός αυτός υπάρχει στην Ελλάδα 
εδώ και 18 χρόνια. Προσωπικά είχα από τότε ταχθεί υπέρ της 
αξιοποίησης του για τρεις βασικούς λόγους:

1. Φαινόταν η κατάρρευση του υφιστάμενου ασφαλιστικού 
συστήματος. 

2. Τα Τ.Ε.Α. παρείχαν συμπληρωματική και εθελοντική 
ασφάλιση και στον αποταμιευτικό Κλάδο λειτουργούσαν 
με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα που σημαίνει ότι κανείς 
και κυρίως το Κράτος δεν θα μπορούσε να «βάλει χέρι» 
στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου.

3. Δινόταν μία μοναδική ευκαιρία σύμπραξης εργοδοτών και 
εκπροσώπων των ασφαλισμένων (εργαζόμενοι και συ-
νταξιούχοι) προς ένα κοινό σκοπό, όπου όμως η εργατική 
πλευρά θα είχε υποχρεωτικά και εκπροσώπηση στο σχήμα 
Διοίκησης ενός Τ.Ε.Α.

Όσες φορές κι αν προσπάθησα, είτε σε επίπεδο Γ.Σ.Ε.Ε., 
είτε σε επίπεδο Ο.Τ.Ο.Ε – κυρίως εδώ για ένα Κλαδικό Τ.Ε.Α. 
– δεν πέτυχα τίποτα γιατί η αντίδραση των ποικιλόμορφων 
αριστερών συνδικαλιστικών δυνάμεων ήταν λυσσώδης. Υπό 
την επιρροή του να «μην σπάσουμε αυγά» οι πασοκογενείς 
ηγεσίες της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Ο.Τ.Ο.Ε. δεν ανέλαβαν καμία 
σχετική πρωτοβουλία, παρ’ ότι διέθεταν άριστο επιστημονικό 
δυναμικό που σίγουρα θα τους είχε διαλύσει τις αμφιβολίες.

Δυστυχώς όμως και άλλοι «ομογάλακτοι» συνδικαλιστές 
του φιλελεύθερου χώρου ούτε σε επίπεδο Κλάδου, ούτε σε 

2 Το 30% υπεραπόδοση των μεριδίων των εργαζομένων μετά την ρευστοποίηση τους από την Eurolife το είχαμε υπολογίσει 
από το α’ εξάμηνο του 2021. Τελικά με το κλείσιμο του β’ εξαμήνου του 2021 το ποσοστό υπεραπόδοσης «κλείδωσε» στο εντυ-
πωσιακό 36%, όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας. Ο δεύτερος Κλάδος του Τ.Ε.Α. 
Eurobank (Υγείας) θα λειτουργήσει αργότερα. Μέχρι τότε οι καλύψεις που υπάρχουν θα συνεχιστούν απρόσκοπτα μέσω της 
Eurolife Ασφαλιστικής.
3 Δυστυχώς αναμένουμε φορολόγηση (έστω και μικρή) των παροχών του Τ.Ε.Α., μετά από σχετική δήλωση του Υφυπουργού 
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Π. Τσακλόγλου, στο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης από την Ελληνική Ένωση Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης (22 και 23 Φεβρουαρίου 2022). Πιθανή η «πίεση» των Ασφαλιστικών Εταιρειών, αλλά και η δικαιο-
λογία του ίδιου: «Δεν μπορεί να παραμείνουν αφορολόγητα, σε αντίθεση με τις συντάξεις που φορολογούνται, ως εισόδημα»…
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επίπεδο Τράπεζας δεν κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των 
Τ.Ε.Α. γι’ αυτό και πληρώσαμε το τίμημα. 

Τα αποθεματικά των πλεονασματικών Ταμείων Ασφάλι-
σης για Σύνταξη και Υγεία που τα έφαγε η μνημονιακή «κα-
ταβόθρα» με τις βίαιες συγχωνεύσεις σε μία εξίσωση παρο-
χών προς τα κάτω θα είχαν διασωθεί, αν ο θεσμός των Τ.Ε.Α. 
είχε αγκαλιαστεί και προχωρήσει τουλάχιστον στα Ταμεία 
που εισφορά έδιναν μόνο οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι…

7. Και μία τελευταία ερώτηση. Εδώ διαπιστώνουμε 
εκτός της δικής σας επιτυχίας και ένα «αυτογκόλ» 
του κατεστημένου συνδικαλιστικού κινήματος. σή
μερα και μετά την αρπαγή των αποθεματικών των 
ταμείων υπάρχει κάποια αλλαγή στάσης;

Τα Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα ήταν λίγα. Μόλις 25. Η τάση, 
όμως, πλέον είναι ανοδική. Καλύπτουν συμπληρωματικές πα-

ροχές μόνο για το 4,81% των απασχολούμενων της χώρας. 
Άρα υπάρχει μέλλον. Όσοι σπεκουλάρουν για την ενεργητική 
διαχείριση των αποθεματικών των Τ.Ε.Α. πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι πλέον εγγύηση κεφαλαίου και απόδοσης δεν υπάρχει 
σε καμία Ασφαλιστική Εταιρεία και σε καμία Τράπεζα. Η εκ 
του Νόμου πολιτική επενδύσεων των Τ.Ε.Α. είναι συντηρητι-
κή αλλά με θετικό πρόσημο. Απόδειξη ότι η μέση ετήσια από-
δοση των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων ανέρχεται σε 4,9% 
κατά την περίοδο 2011-2019, δηλαδή μέσα στην κρίση!!!4 

Τέλος, θεωρώ νίκη της φιλελεύθερης συνδικαλιστικής 
ιδεολογίας το άρθρο 9 της πρόσφατης Ε.Γ.σ.σ.Ε. μεταξύ 
Γ.σ.Ε.Ε. και εργοδοτών, όπου επαναβεβαιώνεται η ανά-
γκη ίδρυσης ΕθΝιΚοΥ ΕΠαΓΓΕλματιΚοΥ ταμΕι
οΥ όπως ακριβώς το είχαν πάρει απόφαση οι κοινωνικοί 
εταίροι της Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. του 2018. Ελπίζω αυτή τη φορά να 
μην μείνουμε πάλι στα λόγια…

4 Με νεότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν και τα έτη 2020 και 2021 η μέση ετήσια απόδοση των επενδύσεων των Τ.Ε.Α. από το 
2011 και μετά είναι 4,6%. Μιλάμε για μία περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης έντεκα (11) ετών που εύλογα επηρεάζει 
χρηματιστήρια και επενδύσεις…

Συνοπτικά στοιχεία από την  
«Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» 

(Ε.Ε.Τ.Ε.Α.)
Τα μεγέθη της Κοινωνικής Ασφάλισης,  

της Επαγγελματικής Ασφάλισης και της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα
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Ο μέσος όρος των ετήσιων επενδυτικών αποδόσεων
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα  

(από 2011, έως 2021) και στην Ευρώπη (από 2004, έως 2019)
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ Union ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Εμμ. Μπενάκη 32, Αθήνα, 1ος όροφος

ΠΑΡΟΧΕΣ
 Εντελώς δωρεάν νοσηλεία σε συμβεβλημένα 

Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Θεραπευτήρια

 Εντελώς δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων 
από γιατρούς  19 ειδικοτήτων

 Κλινική εξέταση (με απόδειξη) μόνο 10 €

 Δωρεάν επανεξέταση (εντός μηνός)

Με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους κάθε συνάδελφος ή συναδέλ-
φισσα, όπως και όλα τα προστατευόμενα μέλη του που έχουν δηλωθεί 
στο Ομαδικό του Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο είναι δικαιούχοι των καλύ-
ψεων από την συνεργασία του Union Eurobank με την Ιατρική Εταιρεία 
EUROCARE, όπως αυτή αναλύεται πιο κάτω. 

Ήδη διαμορφώθηκαν οι φιλόξενοι και λειτουργικοί χώροι του Πολυϊ-
ατρείου μας στην έδρα των γραφείων του Σωματείου μας (Εμμ. Μπενάκη 
32, 1ος όροφος) και τέθηκε σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέ-
τησης και ραντεβού: 

210 2204137
Για κάθε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο 

210 2204137 και δηλώνετε την ιδιότητα του μέλους του Union Eurobank 
και το όνομα σας. Ανάλογα κλείνετε ραντεβού για επίσκεψη σε έναν από 
τους συνεργαζόμενους με το Πολυϊατρείο μας γιατρούς. 
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We

Care

Prevent

Protect
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Δωρεάν Κάρτα Υγείας

by eleftheras

Union Care for All

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υπη-
ρεσιών υγείας στον τομέα της πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης που εξασφα-
λίζει στα μέλη του άμεση πρόσβαση 

και ειδικά Προνόμια Υγείας στα Μεγαλύτερα 
Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, Διαγνωστικά Κέντρα 
και σε ένα Δίκτυο ιδιωτών γιατρών όλων των 
ειδικοτήτων πανελλαδικά.  

Η Κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ δεν είναι ασφα-
λιστικό προϊόν συνεπώς δεν έχει περιορισμούς 
στην ηλικία και στην κατάσταση υγείας του μέ-
λους. Μέλος μπορεί να είναι ένα νεογέννητο και 
ένας υπερήλικας με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Κάρτα μπορεί να είναι Ατομική ή Οικο-
γενειακή έως 10 άτομα της στενής οικογένειας: 
σύζυγοι, παιδιά & ηλικιωμένοι γονείς των δύο συ-
ζύγων. Είναι η μόνη Κάρτα της αγοράς που δίνει 
κάλυψη και στους ηλικιωμένους γονείς των δύο 
συζύγων χωρίς επιπλέον χρέωση.  

Η Δωρεάν Κάρτα Υγείας «Union Care for All» 
by eleftheras είναι μοναδική, με αποκλειστική 
χρήση από τα μέλη του Σωματείου μας και τις οι-
κογένειές τους προσφέροντας σημαντικά προνό-
μια και καλύψεις υγείας στα μεγαλύτερα και 
πλέον αξιόπιστα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Δια-
γνωστικά Κέντρα της χώρας και σε ένα Πανελ-
λαδικό Δίκτυο Ιδιωτών Γιατρών & Οδοντιάτρων. 

Γραμμή Εξυπηρέτης Μελών: 
210 9227703-4

24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ 
801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέωση) 

210-41-30077 (από κινητό)
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ & ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
 10 ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP το χρόνο για κάθε μέλος της οικογένειας σας σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
 ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις στις εφημερίες των Μεγαλύτερων Ιδιωτικών νοσοκομείων της Αττικής στις 

ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό & Γενικό Χειρουργό, χωρίς ραντεβού όλο το 24ωρο
 ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις σε Παθολόγο, Αλλεργιολόγο, Γενικό Ιατρό, Ορθοπεδικό, Καρδιολόγο, Ενδοκρινολόγο, 

Γυναικολόγο, Πνευμονολόγο, Ψυχολόγο, Ψυχίατρο, ΩΡΛ, Ρευματολόγο, Νευρολόγο, Ουρολόγο, Γενικό Χει-
ρουργό, Ακτινολόγο & Πλαστικό Χειρουργό σε Διαγνωστικά κέντρα & Πολυϊατρεία της Αττικής, με ραντεβού

 ΔΩΡΕΑΝ 1 οδοντιατρικός στοματικός έλεγχος και καθαρισμός δοντιών το χρόνο
 ΔΩΡΕΑΝ Αιματολογικές εξετάσεις με συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αίγιο, 

Ακράτα, Αιγίνιο
 ΔΩΡΕΑΝ Ακτινογραφία Θώρακος
 ΔΩΡΕΑΝ Μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας
 ΔΩΡΕΑΝ Υπέρηχος άνω & κάτω κοιλίας 
 ΔΩΡΕΑΝ 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης & καθοδήγησης, γιορτές & αργίες

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Σχεδόν όλες οι ειδικότητες γιατρών με 10€/επίσκεψη σε συμβεβλημένο Ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αττικής

 Πανελλαδικό Ιατρικό Δίκτυο Ιδιωτών γιατρών όλων των ειδικοτήτων με 20/επίσκεψη
 Γιατροί στο σπίτι σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στις ειδικότητες Παθολόγος, Γενικός Ιατρός, Ορθοπεδικός & Παι-

δίατρος, Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-21:00 με 40€/επίσκεψη
 Αιμοληψία στο σπίτι σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη με 10€ (δεν συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή της συνταγογρά-

φησης)
 Πανελλαδικό Οδοντιατρικό Δίκτυο με εκπτώσεις έως και 50% σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις.

Η 24ωρη Γραμμή Υγείας κλείνει το ραντεβού με τον συμβεβλημένο γιατρό στη περιοχή που το μέλος κατοικεί 
ή βρίσκεται εκείνη τη στιγμή

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 Γυναικολογικό πακέτο από 29€ | Μαστολογικό πακέτο από 29€
 Καρδιολογικά πακέτα από 30€ | Τεστ κοπώσεως από 20€
 Πνευμονολογικό πακέτο από 40€
 Ουρολογικά πακέτα εξετάσεων από 20€ | Ανδρολογικά πακέτα εξετάσεων από 20€
 Προγεννητικός έλεγχος από 49,50€ | Έλεγχος ανδρικής γονιμότητας από 26€
 Εξετάσεις θυρεοειδούς: Υπέρηχος θυρεοειδούς – Αιματολογικός έλεγχος και κλινική εξέταση 15€
 Μαγνητική τομογραφία (MRI) 130€ (από 250€) | Υπέρηχος άνω ή κάτω κοιλίας 16€
 Έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας για παιδιά από 15€ | για εργαζόμενους από 16€
 Γαστροκολονοσκόπηση (χωρίς ΕΟΠΥΥ) 150€ (με μέθη & αμοιβές γιατρού & αναισθησιολόγου)
 Κέντρα Αποκατάστασης έως 15% έκπτωση | Φυσικοθεραπείες από 20€/συνεδρία
 Κατ’ οίκον απεικονιστικές πράξεις με προνομιακό τιμοκατάλογο
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 τα παραπάνω είναι κάποιες μόνο από τις πολλές διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε. 
Στις υπόλοιπες Διαγνωστικές εξετάσεις υπάρχουν κέντρα που προσφέρουν επιπλέον και σημαντικές εκπτώσεις 
στην τρέχουσα συμμετοχή

Τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία εξυπηρετούν Διαγνωστικές εξετάσεις με έγκυρη ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν ραντεβού. Για Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς συνταγογράφηση ισχύουν τιμές Δημοσίου ή 
σημαντικές εκπτώσεις στα περισσότερα νοσοκομεία. Για επεμβατικές Διαγνωστικές εξετάσεις ισχύουν σημαντικές 
εκπτώσεις ανά περίπτωση και μετά από συνεννόηση

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος σε ηλικίες 55-74 ετών - 20€ 
 Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος στις υπόλοιπες ηλικίες από 30€

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 ΔΩΡΕΑΝ Διατροφολογική Παρακολούθηση για 1 έτος
 Ένας μήνας οριστικής αποτρίχωσης με Laser Alexandrite περιλαμβάνει μια ΔΩΡΕΑΝ συνεδρία σε μασχάλη 

και μπικίνι ή μασχάλη και άνω χείλος ή μπικίνι και άνω χείλος
 Ιατρική Μεσοθεραπεία Αντιγήρανσης Προσώπου PRP FACE
 CRYOLIFT: Θεραπεία Αντιγήρανσης Προσώπου 
 Μικροδερμοαπόξεση με διαμάντι - 30€

24ωρη ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
24ωρη Γραμμή Υγείας & αργίες & γιορτές - τηλ 801 1122277 η οποία:

 Παρέχει ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού
 Ενημερώνει τα μέλη για τους παρόχους Υγείας και τις παροχές που προσφέρουν

Προγραμματίζει ραντεβού με την ειδικότητα γιατρού που το μέλος επιθυμεί στην περιοχή που κατοικεί ή βρίσκε-
ται εκείνη τη στιγμή

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η κάρτα UNION CARE FOR ALL ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες 
ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία της COVID-19 
προσφέρει σε όλα τα μέλη της:

Μοριακό test, rapid test & test αντισωμάτων COVID-19 σε πολύ 
προνομιακές τιμές, σε συνερ-
γαζόμενα Διαγνωστικά κέντρα 
ή σε κατ’ οίκον επισκέψεις σε 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Union Care For All
«ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

1. Απεριόριστες Δωρεάν επισκέψεις χωρίς ραντεβού στις εφημερίες παιδιατρικών ιδιωτικών νοσοκομείων της 
χώρας στα έκτακτα περιστατικά σε Παιδίατρο & Παιδοχειρουργό (Αττική)

2. Παιδιατρικό Check-Up με 22,50€ (Αττική)
 Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σίδηρος, SGOT, SGPT, Ουρία, Φερριτίνη,  

Κρεατινίνη, Χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Anti-HBs, Γενική Ούρων
3. ΔΩΡΕΑΝ Παιδοδοντιατρικός έλεγχος για νήπια και παιδιά μέχρι 14 ετών (Αττική)
4. Παιδοδοντιατρικός έλεγχος, φθορίωση & καθαρισμός δοντιών - 35€ (Αττική)
5. ΔΩΡΕΑΝ ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας (Αττική)
6. Ιατρικές βεβαιώσεις για παιδιά άνω των 6 ετών, για το σχολείο & άθληση -15€ (Αττική)
7. Παθολογική εκτίμηση, ΗΚΓ & triplex καρδιάς & έκδοση πιστοποιητικού - 29€ (Αττική)
8. Επισκέψεις με ραντεβού σε Παιδίατρο σε Διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκη με 15€/επίσκεψη
9. Iατρικές βεβαιώσεις για παιδιά άνω των 6 ετών, για το σχολείο & άθληση -20€ (Θεσσαλονίκη)
10. Δωρεάν ετήσιο Check-Up-Θεσσαλονίκη
 Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, σάκχαρο, τριγλυκερίδια, σίδηρο, κρεατινίνη και ομάδα αίματος

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Union Care For All 
«ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

1. Δωρεάν Απεριόριστες επισκέψεις χωρίς ραντεβού σε Ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας στις ειδικότητες Παθο-
λόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γενικός Χειρουργός όλο το 24ωρο – (Αττική, Θεσσαλία)

2. Δωρεάν πολλές ειδικότητες γιατρών σε Πολυϊατρείο στην Αττική, σε:

Παθολόγο
Ειδικό αιματολόγο

Αλλεργιολόγο
Γενικό ιατρό
Ορθοπεδικό
Καρδιολόγο

Ενδοκρινολόγο
Γυναικολόγο

Πνευμονολόγο
ΩΡΛ

Ρευματολόγο
Νευρολόγο

Γενικό χειρουργό
Ακτινολόγο

Πλαστικό χειρουργό

1. Δωρεάν υπέρηχος μαστού και αιματολογική εξέταση Ca 15-3 για καρκινικούς δείκτες μαστού (Αττική)
2. Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος για 55-75 ετών – 20€ (Αττική) Λοιπές ηλικίες από 30€
3. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - 30€ (Αττική)

Περιλαμβάνει: ΗΚΓ, σφίξεις, οξυμετρία, μέτρηση πίεσης, λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση & εκτί-
μηση αποτελεσμάτων από εξειδικευμένο ιατρό

4. ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ 1 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (Αττική) για Χοληδόχο κύστη, Πάγκρεας, Σπλήνα, Κοιλιακή αορτή
5. Δωρεάν 1 καθαρισμός δοντιών/χρόνο με υπέρηχους και πλήρης έλεγχος στοματικής κοιλότητας (Αττική)
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
(Αττική, Αχαΐα, Μεσσηνία, Κορινθία, Αιτωλοακαρνανία)

1. Ένας μήνας οριστικής αποτρίχωσης με Laser Alexandrite, ο οποίος περιλαμβάνει μια συνεδρία σε:  
μασχάλη και μπικίνι, ή μασχάλη και άνω χείλος, ή μπικίνι και άνω χείλος

2. 1 χρόνο ΔΩΡΕΑΝ Διαιτολογική παρακολούθηση

3. Καθαρισμός προσώπου με διαμάντι
4. Ιατρική Μεσοθεραπεία Αντιγήρανσης Προσώπου PRP FACE
5. CRYOLIFT: Θεραπεία Αντιγήρανσης Προσώπου
6. CRYOFREEZE για ισχυρή λιποδιάλυση και σύσφιξη

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Αττική)

1. Υπέρηχος γεννητικών οργάνων, τεστ Παπ, κλινική εξέταση - 22€
2. Ολοκληρωμένος γυναικολογικός & μαστολογικός έλεγχος - 32€ 

Περιλαμβάνει: Τεστ Παπ, διακοιλιακό υπερηχογράφημα μήτρας, σαλπιγγών & ωοθηκών, ψηλάφηση μα-
στών, υπερηχογράφημα μαστών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων από ιατρό

3. Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος - 49€
Περιλαμβάνει: Ενδοκολπικό υπέρηχο, τεστ Παπ, ψηλάφηση μαστών, κλινική εξέταση από γυναικολόγο

4. Μαστολογικό πακέτο - 29€
Περιλαμβάνει: Ψηφιακή μαστογραφία, υπέρηχος μαστών, κλινική εξέταση από Μαστολόγο

5. Γυναικολογικό πακέτο - 29€
Περιλαμβάνει: Τεστ Παπ, ενδοκολπικός υπέρηχος, κλινική εξέταση από Γυναικολόγο

6. Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος (μικρό) - 14€
Περιλαμβάνει: Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα

7. Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος (μεγάλο) - 22€
Περιλαμβάνει: Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια, μυκοπλάσματα (Hominus & Ureoplasma), χλαμύδια 
και αντιβιόγραμμα

8. Ορμονολογικός έλεγχος υπογονημότητας - 72€
Περιλαμβάνει: FSH, LH, E2, προλακτίνη, FT3, FT4, TSH, Anti Tg, Anti TPO, AMH

9. Ορμονολογικός γυναικολογικός έλεγχος (μικρός) - 25€ | Περιλαμβάνει: FSH, LH, PRG, E2, PRL
10. Ορμονολογικός γυναικολογικός έλεγχος (μεγάλος) - 48€

Περιλαμβάνει: FSH, LH, PRG, E2, PRL, TSH, DJEA-S, SHBG, Free τεστ Δ4, Ανδροστενδιόνη
11. Προγεννητικός έλεγχος - 70€

Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, γενική ούρων, ουρία, σάκχαρο, ομάδα αίματος, rhesus, ηλεκτροφόρηση, 
Hgb-τεστ δρεπανώσεως, HBsAg, HCV, HIV I & II, VDRL, Αντισώματα ερυθράς lgg & lgm, αντισάωματα CMV 
lgg & lgm, αντισώματα toxo lgg & lgm, σίδηρος, φερριτίνη, TSH

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – 16€
Περιλαμβάνει: Ακτινογραφία θώρακος, παρασιτολογική κοπράνων, κλινική εξέταση, γνωμάτευση από παθο-
λόγο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ – 29€
Περιλαμβάνει:  Κλινική εξέταση, ΗΚΓ, triplex καρδιάς & βεβαίωση άθλησης
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ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Θεσσαλονίκη)

1. Επίσκεψη σε γυναικολόγο με 15€
2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Με ταμείο: Απορρόφηση συμμετοχής, Χωρίς ταμείο: ΦΕΚ μείον 15% έκπτωση
3. Τεστ Παπ - 15€
4. Γυναικολογικό Πακέτο - 30€

Περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση από γυναικολόγο, ενδοκολπικό υπέρηχο, διάγνωση & αγωγή
5. Μαστολογικό πακέτο - 39€

Περιλαμβάνει: Ιατρική εξέταση, ιστορικό, ψηλάφηση μαστών, συνταγογράφηση, μαστογραφία, υπέρηχο 
μαστών, κλινική επανεξέταση από Γενικό Χειρουργό-Μαστολόγο για αξιολόγηση αποτελεσμάτων εξετάσεων

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Union Care For All 
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ»

1. Δωρεάν Απεριόριστες επισκέψεις σε Ιδιωτικά Θεραπευτήρια χωρίς ραντεβού όλο το 24ωρο στις ειδικότητες: 
Καρδιολόγο, Παθολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό (Αττική, Θεσσαλία)

2. Δωρεάν πολλές ειδικότητες γιατρών σε Διαγνωστικά κέντρα & Πολυϊατρεία της Αττικής, σε:

Παθολόγο
Ειδικό αιματολόγο

Αλλεργιολόγο
Γενικό ιατρό
Ορθοπεδικό
Καρδιολόγο

Ενδοκρινολόγο
Ουρολόγο

Πνευμονολόγο
ΩΡΛ

Ρευματολόγο
Νευρολόγο

Γενικό χειρουργό
Ακτινολόγο

Πλαστικό χειρουργό

3. Δωρεάν Υπέρηχος προστάτη & αιματολογική εξέταση PSA (Αττική)
4. Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος για 55-75 ετών – 20€ (Αττική)
 Λοιπές ηλικίες από 30€
5. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – 30€ (Αττική)
 Περιλαμβάνει: ΗΚΓ, σφίξεις, οξυμετρία, μέτρηση πίεσης, λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση & εκτί-

μηση αποτελεσμάτων
6. Δωρεάν υπέρηχος Χοληδόχου κύστης ή Παγκρέατος ή Σπλήνας ή κοιλιακής αορτής
7. Δωρεάν 1 καθαρισμός δοντιών με υπέρηχους και πλήρης έλεγχος στοματικής κοιλότητας -Αττική 

 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ: Ανδρολογική αιματολογική εξέταση PSA (προστάτη) – 8€. Έλεγχος προστάτη - 12€
Περιλαμβάνει: Υπέρηχος προστάτη με υπερηχογράφο τελευταίας τεχνολογίας, κλινική εξέταση, διάγνωση 
& αγωγή από ειδικό ιατρό
PSA, free PSA - 20€ 
PSA, υπέρηχος νεφρών-κύστεως-προστάτη πρίν και μετά ούρησης, ουρολογική εξέταση - 30€

  Έλεγχος ανδρικής γονιμότητας - 26€ | Περιλαμβάνει: Σπερμοδιάγραμμα & triplex όσχεου

  Φυσικοθεραπεία - από 20€
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Κάλυψη επειγόντων περιστατικών συναδέλφων που υπηρε-
τούν κυρίως στα μαζικά κτίρια Προσωπικού στο Κέντρο της 
Αθήνας, στον Ταύρο, στο Μοσχάτο και στη Νέα Ιωνία μέσω 

της Κάρτας Υγείας «Union Care for All - ELG Eleftheras»

Με αφορμή περιστατικό συναδέλφου μας στα κτίρια της Ν. Ιωνίας, χωρίς άμεση ανταπόκριση από το συμβε-
βλημένο με την Τράπεζα διαγνωστικό κέντρο ΙΟΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ φροντίσαμε να αυξήσουμε τις επιλογές (για 

τα μέλη του Union Eurobank) που έχουν τη δική μας κάρτα υγείας σε περίπτωση ανάγκης ως εξής: 
οι υπάλληλοι των κτηρίων στην αθήνα, στη Νέα ιωνία και στον ταύρο, μπορούν να εξυπηρετούνται 24ώρες, στα 
τμήματα επειγόντων περιστατικών των συμβεβλημένων νοσοκομείων δωρεάν στην Ευρωκλινική Αθηνών (χω-
ρίς ραντεβού), με 5€/επίσκεψη στο Doctors’ Hospital (με ραντεβού) κα δωρεάν στο Medi Family Athens.

Οι υπάλληλοι του κτηρίου στο μοσχάτο, εκτός από τις πιο πάνω επιλογές, μπορούν να εξυπηρετούνται και 
από το Πειραϊκό Θεραπευτήριο στις ειδικότητες του Παθολόγου, δωρεάν 24 ώρες, καρδιολόγου από 10:00-13:00 
και ορθοπεδικού από 11:00-13:00

Ταυτόχρονα, έχουμε τη δυνατότητα επιτόπου ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, τουλάχιστον για τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, με πολύ προνομιακούς όρους και άμεση μεταφορά με ασθενοφόρα, δωρεάν σε περί-
πτωση που γίνει εισαγωγή και με προνομιακή τιμή αν δεν γίνει εισαγωγή. 
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Επίσης, οι κάτοχοι των χρΥσωΝ ΚαρτωΝ, εάν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, έχουν τη δυνατότητα 
άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας όλο το 24ωρο με γενικό ιατρό που θα τους δώσει τις απαραίτητες ιατρικές 
οδηγίες. 

• Medi Family Athens: Βασιλέως Ηρακλείου 6, Μουσείο, τηλ 210-8810150  
Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-17:30 

• Ευρωκλινική Αθηνών: Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου, τηλ 210-6416600 – 24ώρες/365ημέρες
• Doctors’ Hospital: Πατησίων & Κεφαλληνίας, Αθήνα, τηλ 210-8807000 – 24ώρες/365ημέρες
• Πειραϊκό Θεραπευτήριο: Ακτή Κουντουριώτου 7, Πειραιάς, τηλ 210-4198888 – παθολόγος 24ώρες/365η-

μέρες, καρδιολόγος, γενικός χειρουργός, ορθοπεδικός, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00

Πιστοί στην εξυπηρέτηση των μελών η Κάρτα Υγείας «Union Care for All-ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ELG» δημιούργησε 
δομές που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κατ’ οίκον ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Προσφέρει Rapid 
tests & PCR tests στο χώρο που επιθυμείτε καθώς και μια σειρά άλλων υπηρεσιών που περιγράφονται παρακάτω 
σε εξαιρετικά ευνοϊκές τιμές.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
COVID-19
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Προσφορά 
Αγάπης & Υγείας 

στις Γυναίκες

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (08/03/2022) το Σωματείο μας σε συνερ-
γασία με την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ “Union Care for All-ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ELG” που σας έχουμε παραχωρήσει  

δ ω ρ ε ά ν  και με το Διαγνωστικό Κέντρο “Medi Family Athens” (Βασ. Ηρακλείου 6, Μουσείο - Αθήνα), σας 
προσφέραμε κάτι απλό, αλλά πρακτικό και χρήσιμο στην κατεύθυνση της προληπτικής ιατρικής:

• Υπερηχογράφημα μαστών 
• Διακοιλιακό υπερηχογράφημα μήτρας και ωοθηκών
• Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
•  Επίσκεψη και αξιολόγηση από γιατρό

η προσφορά ήταν σε ισχύ μέχρι το τέλος απριλίου 2022.

στην ειδική τ ιμή των 5,00 ευρώ!!!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα μεγάλη προσφορά υγείας στα μέλη μας

Στην εξαιρετικά δύσκολη οι-
κονομικά εποχή που ζούμε 

οι συνάδελφοι δοκιμάζουν τις 
αντοχές τους, ειδικά στα μεγά-
λα αστικά κέντρα που αγορά-
ζουμε το σύνολο των κατανα-
λωτικών αγαθών πανάκριβα.

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Υγείας στις 07/04/2022 
και επειδή όλο αυτό το «μου-
ντό» περιβάλλον που μας οριο-
θετεί δεν πρέπει να αποτελέσει 
αιτία, για να παραμελήσουμε 
την ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ σας προσφέρα-
με την πιο κάτω εντυπωσιακή 
προσφορά-υγείας από την συ-
νεργαζόμενη μαζί μας ΚΑΡΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ “Union Care for All-
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ELG”.
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Πλήρης 
Οδοντιατρική 
Κάλυψη

Smile  
Dental  
Implants

Το Σωματείο μας εξασφάλισε την αποκλειστική συνεργασία με το Οδοντια τρικό Κέντρο SMILE DENTAL 
IMPLANTS (Αγαμέμνονος 1, Π. ΦΑΛΗΡΟ, 17563), για παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα 
της στοματικής υγιεινής. 

Για όλες τις εργασίες οι οποίες αναφέρονται στον σχετικό πίνακα της Eurolife, κάνοντας χρήση του Ομαδικού 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου τα μέλη μας δεν επιβαρύνονται με κανένα επιπλέον κόστος. 

Επιπροσθέτως, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι-μέλη μας, η εξόφληση των εργασιών θα 
πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα 20 ημερών από την ολοκλήρωσή τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το μέλος 
μας αφού ολοκληρώσει τις εργασίες του λαμβάνει από το Οδοντιατρικό Κέντρο απόδειξη εξόφλησης, την προ-
σκομίζει στην Eurolife και μόλις γίνει η εκκαθάριση και εισπράξει τα χρήματα εξοφλεί το Κέντρο.

Το Οδοντιατρικό Κέντρο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Union και τα μέλη των οικογενειών τους που 
καλύπτονται από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της Eurolife. Οι συνάδελφοι μπορούν να προγραμ-
ματίζουν τα ραντεβού τους καλώντας στo τηλέφωνο: 210 9840008 (email: info@smiledentalimplants.gr) 
αναφέροντας την ιδιότητα μέλους του Union. Κατά την επίσκεψή σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα 
Μέλους του Union και την Αστυνομική σας Ταυτότητα.

Ο Dr. Σπύρος Μπότος αποφοίτησε από την 
Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Απέκτη-
σε την ειδικότητα του Προσθετολόγου & 

του Γναθοπροσθετολόγου από το Πανεπιστήμιο 
του New Jersey των ΗΠΑ- UMDNJ, το 2006, μαζί 
με το Master στην Επιστήμη της Οδοντιατρικής. 
Ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή του Εκπαίδευση 
με το πρόγραμμα «Ανώτερη Οδοντια τρική Εμφυ-
τευματολογία» στο Πανεπιστήμιο UMDNJ του 
New Jersey, αποκτώντας το τίτλο του Χειρουρ-
γού Εμφυτευματολόγου. Από το 2007 έως το 2010 
ήταν Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

του UMDNJ στο τμήμα της Αποκαταστατικής 
Οδοντιατρικής. Από το 2010 έως σήμερα διατη-
ρεί το τίτλο του επισκέπτη Καθηγητή στο πανεπι-
στήμιο Rutgers του New Jersey στο μεταπτυχια-
κό τμήμα της Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής. 
Είναι διεθνής ομιλητής στην οδοντιατρική εμφυ-
τευματολογία συμμετέχοντας σε πολλά συνέδρια 
οδοντιατρικής στις ΗΠΑ και διεθνώς με ομιλίες 
και παρουσιάσεις για τις σύγχρονες εξελίξεις στα 
οδοντικά εμφυτεύματα. Έχει λάβει τιμητικές δια-
κρίσεις για τις εργασίες του στις ΗΠΑ και διε-
θνώς.
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Γραπτή Συμφωνία Εξασφάλισης
Η ως άνω συνεργασία του Σωματείου μας αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη του είναι η μονα-
δική γραπτή και ενυπόγραφη με τις εκατέρωθεν ρήτρες εξασφάλισης, διαφάνειας και φερεγγυότητας.

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α :  Εργασία: Εξαγωγή δοντιού ρίζας - Κόστος: 33.42 € - Κατάθεση απόδειξης στην Eurolife - 
Εκκαθάριση και είσπραξη του ποσού - Εντός 20 ημερών πληρωμή του ποσού στο κέντρο - Επιβάρυνση για 
τον συνάδελφο 0€

Απαραίτητη προϋπόθεση: Η επίδειξη της Kάρτας Mέλους του Union
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Για τα παιδιά όλων των μελών του Union (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Περιφέρεια) που γεννήθηκαν από 

01/01/2009 μέχρι 31/12/2017 (δηλαδή ηλικίας 4 έως 
12 ετών) αποστείλαμε με ασφαλές ταχυδρομείο προ-
πληρωμένες κάρτες (Ticket Compliments Edenred) 
αξίας 20 € εκάστη, με εξαργύρωση σε όλα τα καταστή-

ματα με POS της MasterCard 
στην Ελλάδα, στο εξωτερικό & 
Online. 

Τα συμβολικά δώρα του Union με τις προπληρωμέ-
νες κάρτες για τα παιδιά των μελών μας μοιράστηκαν 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που κάθε χρόνο 
ισχύουν για την δωρεάν συμμετοχή των παιδιών στις 
εκδηλώσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης (θεατρικές πα-
ραστάσεις-αποκριάτικα πάρτυ) από την στιγμή που 
λόγω της πανδημίας Covid 19, δεν ήταν δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν και το 2021 αυτές οι ετήσιες εκδη-
λώσεις του Σωματείου μας.

Συμβολικά δώρα  
για τα παιδιά των μελών του Union

Σε συνεργασία με την υπηρεσία Cards Issuing & Loyalty Programs (Eurobank Retail 
Products General Division) δημιουργήσαμε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “€πιστροφή Union X 

2” που αποτελεί σύστημα επιβράβευσης των μελών μας που είναι κάτοχοι της χρεωστικής 
κάρτας Eurobank (debit) και την χρησιμοποιούν για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε 
δέκα οχτώ (18) συνεργαζόμενες και ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ως εξής:

Για κάθε συναλλαγή των μελών μας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που αναφέ-
ρονται παρακάτω, θα κερδίζουν διπλάσια ευρώ €πιστροφή από τις συναλλαγές τους και 
μπορούν να τα εξαργυρώσουν σε επόμενες αγορές τους σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη 
με το Πρόγραμμα επιχείρηση.

Π.χ.: Αν μία συναλλαγή με χρεωστική κάρτα 
Eurobank σε μία από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις 
του Προγράμματος “€πιστροφή Union X 2” επιφέ-
ρει στον κάτοχο της όφελος 5 €, τότε το μέλος του 
Union θα εισπράξει τη διπλάσια χρηματική αξία της 
επιστροφής, δηλαδή 10 €!!!

Αυτό για κάθε συναλλαγή, εντός αυτού του προ-
γράμματος χωρίς πε ριορισμό στα είδη των υπηρεσι-
ών και των προϊόντων που το μέλος μας επιλέγει να αγοράσει.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ; ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΔΙΠΛΗ
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “€πιστροφή Union X 2”

1. Σκλαβενίτης – Σούπερ Μάρκετ 
2. Μασούτης -  Σούπερ Μάρκετ
3. Χαλκιαδάκης - Σούπερ Μάρκετ
4. EKO - Πρατήρια Καυσίμων
5. Ελίν - Πρατήρια Καυσίμων
6. Aegean Oil - Πρατήρια Καυσίμων
7. Germanos / Cosmote - Κιν. Τηλ./Τεχνολ.
8. Πλαίσιο – Ηλεκτρ.Υπολ./Τεχνολογία 
9. Public - Τεχνολογία/Ψυχαγωγία

10. ΙΚΕΑ - Είδη Σπιτιού
11. Attica - Πολυκαταστήματα  
12. Hondos Center - Καλλυντικά Είδη  
13. Intersport - Αθλητικά Είδη
14. Jumbo - Παιχνίδια    
15. La Pasteria - Εστιατόρια
16. Εverest - Καφετέρια/Fast Food
17. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο – Πάρκο 
18. Euroworld - Ταξιδιωτικά Γραφεία

Το ποσοστό της €πιστροφής χρημάτων για τα μέλη του Union για όλες  
τις ως άνω επιχειρήσεις είναι 2%. Ειδικά στα Εστιατόρια “La Pasteria” είναι 10%!

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 πλαί-
σιο του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του Union Eurobank θα επωφελείται μεν από το αυξημένο ποσοστό 
€πιστροφής της έκτακτης προωθητικής ενέργειας χωρίς την δυνατότητα διπλασιασμού του αυξημένου αυτού ποσοστού 
λόγω του προνομίου. Δηλαδή οι δύο ταυτόχρονες προωθητικές ενέργειες δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η 
μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά.

3. Το παρόν έχει αόριστη διάρκεια.
4. Το πρόγραμμα αφορά μόνο χρεωστικές κάρτες Eurobank (debit).
5. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μηχανογραφική εφαρμογή και συνδέει αυτόματα την κάρτα σας με τον διπλασιασμό της 

€πιστροφής. Συνεπώς δεν χρειάζεται η επίδειξη κάρτας μέλους.
6. Το επιπλέον ποσό €πιστροφής το πληρώνει το Σωματείο και δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια σε συνεργασία με τους 

εμπόρους. Συνεπώς δεν χρειάζεται να ενημερώσετε σχετικά τους ταμίες των επιχειρήσεων.

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

Σημείωση

Είσαι μέλος; Σε κερνάμε!
Κάθε μέρα, όλη μέρα! 

Από την 14/02/2019 υλοποιήθηκε η μεγάλη προσφορά του Σωματείου μας μόνο για τα μέλη του . Για κάθε 
αγορά προϊόντων εστίασης (γεύματα, μικρογεύματα, καφέδες, αναψυκτικά, γλυκά κλπ) από τα κυλικεία που 
λειτουργούν στους μαζικούς χώρους της Τράπεζας:

 Κτίρια Νέας ιωνίας («γευσήνους»)
 Κτίριο θεσσαλονίκης και τεώμοσχάτο («Otus»)
 Κτίριο Κύπρου και αρχιμήδουςαθήνα («Otus»)
 Kτίριο «Παπαστράτος»Πειραιάς («γευσήνους»)

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 όφελος 0,5 € την ημέρα, 
δηλαδή 12,5 € τον μήνα που στην τελική υπερκαλύπτει το σύνολο της συνδικαλιστικής εισφοράς του μέλους μας.
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10% Έκπτωση στα Είδη Ορόφου  
των Super Market “Σκλαβενίτης”

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Επιτραπέζιο Ημερολόγιο  
Union 2022

Ατζέντα-Ημερολόγιο  
Union 2022

Mε την επίδειξη στο ταμείο της Κάρτας Μέλους του Union 
Eurobank, τα μέλη μας επωφελούνται ΕΠΙΠΛΕΟΝ έκ-

πτωσης 10% για κάθε αγορά από τα Είδη Ορόφου, σε όλο το 
δίκτυο των Super Market «Σκλαβενίτης» πανελλαδικά!

Οι εκπτώσεις ισχύουν ως εξής:

  Οικιακός εξοπλισμός, είδη διακόσμησης, έπιπλα, φωτιστικά.
  Ένδυση & υπόδηση.
  Βιβλία, είδη χαρτοπωλείου.
  Παιχνίδια, ποδήλατα.
  Είδη κήπου (εξαιρούνται φυτά, λουλούδια, συνθέσεις, σπόροι, 

βολβοί, λιπάσματα & χώματα).
  Είδη αυτοκινήτου, εργαλεία.
  Είδη ταξιδίου.
  Λευκά είδη.
  Εποχικά είδη (Χριστουγεννιάτικα, Πασχαλινά κλπ).
  Αξεσουάρ, είδη κομμωτηρίου, είδη μακιγιάζ.

  Ηλεκτρονικά είδη (τηλεοράσεις, home cinema, video, συσκευ-
ές ήχου, τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακές κορνί-
ζες κα).

  Ηλεκτρικές μικροσυσκευές.
 Άγραφα cd-dvd.

Έκπτωση 10%

Έκπτωση 5%

Το χρηστικό ημερολόγιο του Union για 
το 2022 είναι αφιερωμένο στην ΚΥΠΡΟ 

μας. Ολοκληρώθηκε έτσι ο κύκλος του αφι-
ερώματος του Σωματείου μας στην Ελλάδα 
που αγαπάμε. Στη χώρα που έχουμε την 
τύχη να γεννηθούμε. Στη χώρα που πρέπει 
να γνωρίζουμε με κάθε λεπτομέρεια. Μπο-
ρεί η Κύπρος να είναι σήμερα ανεξάρτητη 
χώρα, αλλά δεν παύει να είναι διαχρονικά 
ελληνική…

Η «ατζέντα-ημερολόγιο-σημειωματά-
ριο» για το 2022 του Σωματείου μας 

είναι αφιερωμένη στο #ΜΕΤΟΟ και ειδικά 
στην καταδίκη της σεξουαλικής παρενό-
χλησης στο χώρο
της εργασίας.

Το θέμα κυριάρχησε μέσα στο 2021. Προκύπτει η ανά-
γκη προστασίας των εργαζομένων γυναικών από την ηθι-
κή/ψυχολογική βία και την παρενόχληση στο εργασιακό 
τους περιβάλλον, αλλά και στο αντίστοιχο κοινωνικό και 
οικογενειακό. 

Η συγκεκριμένη «ατζέντα-ημερολόγιο» κοσμείται από 
τα επίκαιρα, χαρακτηριστικά και πρωτότυπα έργα της 
γνωστής ζωγράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΒΑΛΕΡΑ, η οποία 
«κέντησε» και την παρουσίαση τους - κατά μήνα - με το 
έξοχο και γεμάτο λυρισμό ποιητικό της ταλέντο.
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ΣΤΗΡΙζΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Υποτροφίες και εκπτώσεις στα δίδακτρα 
μόνο για τα μέλη του Union  

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ “QLS” 
(34 ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)

  Έκπτωση 20% στα προ-
γράμματα ξένων γλωσσών. 
Οποιοδήποτε επίπεδο, παι-
διά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου, Φοιτητές & Ενήλι-
κες. Όταν εγγράφεται ένας 
συνάδελφος μέλος μας ή ένα ή περισσότερα μέλη 
της οικογένειας του συναδέλφου-μέλους στο σύνο-
λο του ποσού. 

  25% σε όλα τα προγράμματα ξένων γλωσσών. 
Οποιοδήποτε επίπεδο. Παιδιά Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου, Φοιτητές και Ενήλικες. Όταν εγγρά-
φονται δυο συνάδελφοι-μέλη μας ή ένα μέλος από 
δυο οικογένειες συναδέλφων-μελών μας μαζί. 

  Έκπτωση 30% στα προγράμματα ξένων γλωσσών. 
Οποιοδήποτε επίπεδο. Παιδιά Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου, Φοιτητές και Ενήλικες. Όταν εγγρά-
φονται τρείς ή περισσότεροι συνάδελφοι-μέλη μας 
ή ένα μέλος από τους τρείς ή περισσότερες οικογέ-
νειες των συναδέλφων μας μαζί. 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
“ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ”  

ΣΕ 80 ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  20% έκπτωση στα προγράμματα μαθημάτων Γυ-
μνασίου-Λυκείου-Φοιτητών-Αποφοίτων.

  5% επιπλέον έκπτωση στους ήδη εγγεγραμμένους 
μαθητές στην τιμή που είχε λάβει ο μαθητής.

  Δωρεάν test επαγγελματικού προσανατολισμού, 
μια σχολική τσάντα και ένα αιματολογικό check up 
του ομίλου διαγνωστικών κέντρων AFFIDEA.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “AFTER SCHOOL”

  25% έκπτωση στα προγράμματα σχολικής μελέτης 
για παιδία Δημοτικού και Πρότυπα Σχολεία.

  5% επιπλέον έκπτωση στους ήδη εγγεγραμμένους 
μαθητές στην τιμή που είχε λάβει ο μαθητής.  

  Δωρεάν test επαγγελματικού προσανατολισμού, 
μια σχολική τσάντα και ένα αιματολογικό check up 
του ομίλου διαγνωστικών κέντρων AFFIDEA.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ  

“NEW YORK COLLEGΕ”  
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Union

  25% έκπτωση σε προπτυχι-
ακά & μεταπτυχιακά προ-
γράμματα του NYC & του 
ΙΕΚ New York.

  30% έκπτωση στα επαγγελ-
ματικά σεμινάρια του Κέ-
ντρου Δια Βίου Μάθηση Επιπέδου 2 New  York.

  Προσωποποιημένος προνομιακός τρόπος πληρω-
μής διδάκτρων.

  Δωρεάν παρακολούθηση σε επιλεγμένα σεμινάρια 
και ημερίδες με ενημέρωση μέσω των επαγγελματι-
κών e-mail. 

  Μια ολική υποτροφία σπουδών σε προσφερόμενο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τον Σεπτέμβριο. 

• Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών • Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης  
• Κέντρα Σχολικής Μελέτης • Κολλέγια
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΕΓΙΟ 
“ICBS BUSINESS COLLEGE”

  7500€ αντί 10.500€ 
ανά έτος (2 έτη) για 
MBA και δύο δωρεάν 
customized σεμινά-
ρια ανά έτος σε θεμα-
τολογία σχετική με της εξειδίκευση που έχει επιλε-
γεί από το κάθε φοιτητή.

  6.000€ αντί 8.000€ για μονοετές μεταπτυχιακό MSc 
in Finance and Accounting.

  4.000€ αντί 6.000€ για το μονοετές Μεταπτυχιακό 
Diploma in Managements Studies (DMS).

  4.000€ αντί 5.900€ στα προπτυχιακά προγράμματα 
(Bachelor) που ξεκινούν τον Οκτώβριο 2021.

  Έκπτωση 30% επί της αρχι-
κής τιμής στην αγορά βιβλί-
ων (εκτός ενιαίας τιμής)

  Έκπτωση 10% σε όλα τα παι-
χνίδια (ισχύει μόνο για  περί-
οδο Χριστουγέννων & Πάσχα)

Οι αγορές μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά με 
την χρήση ειδικού κουπονιού που αποστέλλεται στα 
email των μελών μας, είτε με την υπόδειξη της κάρτας 
μέλους στο κατάστημα Ψυχογιός. 

Η ταχύτερα αναπτυσσόμε-
νη αλυσίδα οπτικών στην Αθή-
να με focus μόνο σε Branded 
eyewear products προσφέρει 
στα μέλη του Union Eurobank 
έκπτωση 40% σε όλους σκελε-
τούς με κάθε αγορά γυαλιών οράσεως και όλα τα 
γυαλιά ηλίου στο διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων 
σε Αθήνα (Eρμού 36), Καλλιθέα (Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 
133), Νέα Σμύρνη (Ομήρου 51 & Ομήρου 64), Γλυφά-
δα (Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 34), Νέα Ερυ-
θραία (Λεωφ. Κηφισίας 324), Golden Hall (Λεωφ. Κη-

φισίας 37Α), The Mall Athens (Ανδρέα Παπανδρέου 
35), McArthurGlen (Σπάτα), PopUp Store Μαρίνα 
Φλοίσβου, PopUp Store River West (Λεωφ. Κηφισού 
96-98), Mare West (5o χλμ, Παλαιάς Εθνικής Oδού 
Κορίνθου Πατρών), Occhio Αεροδρόμιο Σαντορίνης, 
Occhio Αεροδρόμιο Μυκόνου, Occhio Ύδρα. 

Η προσφορά ισχύει με την επίδειξη της κάρτας 
μέλους του Σωματείου και δεν μπορεί να συνδυαστεί 
με άλλες προσφορές.

Η εταιρεία Optilos eyewear 
- Οπτικά Χατζηαντωνίου, με 50 
χρόνια εμπειρίας και δυναμι-
κής παρουσίας στον χώρο και 
των οπτικών ειδών προσφέρει στα μέλη του Union 
Eurobank έκπτωση από 20% έως 50% σε επώνυμα 
γυαλιά ηλίου και έκπτωση 30% σε όλους τους σκελε-
τούς οράσεως και οφθαλμικούς φακούς. 

Η προσφορά ισχύει με την επίδειξη της κάρτας 
μέλους του Σωματείου και δεν μπορεί να συνδυαστεί 
με άλλες προσφορές. 

Καταστήματα: Αθήνα (Ακαδημίας 76) & Παλαιό 
Φάληρο (Ζησιμοπούλου 78).

To Σωματείο μας συνεχίζει την συνεργασία του με 
το Ekdromi.gr το οποίο κάθε μέρα προβάλλει μονα-
δικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρε-
τικές εκπτώσεις!! Είναι ένα από τα κορυφαία site που 
ασχολείται αποκλειστικά με προσφορές από το κλάδο 
του τουρισμού. Καλοκαίρι ή χειμώνας; Βουνό ή θά-
λασσα; Ελλάδα ή εξωτερικό; Για όλα τα μέρη και όλες 
τις εποχές το Ekdromi.gr πετυχαίνει πραγματικά τα 
καλύτερα deals και σας τα προσφέρει όλα με ένα κλικ! 

Αποκλειστική Συνεργασία  
με τον Εκδοτικό Οίκο ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Έκπτωση στην αλυσίδα Οπτικών 
ΟCCHIO PAPAVASSILIOU 

Έκπτωση στα καταστήματα 
Οπτικών Οptilos 

 Μεγάλη συνεργασία του Union  
με το Εkdromi.gr
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Πώς Λειτουργεί
Η χρήση  της υπηρεσίας είναι απλή και εύκολη. Θα 

πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο σύνδε-
σμο  που ακολουθεί, και να καταχωρίσετε τον ειδικό 
κωδικό προσφορών που ισχύει μόνο για τα μέλη του  
Σωματείου μας. Με αυτόν τον κωδικό μας ανοίγο-
νται  οι πύλες του Ekdromi.gr παρέχοντας, ειδικά για 
εμάς, ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις.

  Μπείτε στη διεύθυνση https://www.ekdromi.gr/
auth/register/index/union και συμπληρώστε τα 
στοιχεία σας. Στο πεδίο «Κωδικός εγγραφής/εται-
ρείας» βάζετε απαραίτητα τον κωδικό που σας έχει 
αποσταλεί.

  Εφόσον έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο 
Ekdromi.gr με το συγκεκριμένο email (παλιοί χρή-
στες του site), τότε  δεν θα μπορείτε να ακολουθή-
σετε την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται 
παραπάνω. Οπότε θα πρέπει να συνδεθείτε με τον 
ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας, να μεταβείτε στην 
ενότητα ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ > Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΜΟΥ > ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και στο πεδίο 
«Κωδικός εταιρείας» να καταχωρήσετε τον κωδικό 
εγγραφής εταιρείας που σας έχει δοθεί.

Σημαντικές Πληροφορίες

  Μέσω του Ekdromi.gr θα απολαμβάνετε προσφο-
ρές με Αποκλειστικές Παροχές για τα μέλη μας 
και μεγάλες Προσφορές!

  Όλες οι κρατήσεις είναι κατόπιν διαθεσιμότητας 
και θα πραγματοποιούνται στο αποκλειστικό τηλέ-
φωνο εξυπηρέτησης για τους συναδέλφους μας 210 
3008609.

  Ώρες κρατήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-
18.00 και Σάββατο 10.00-15.00 στο 210 3008609.

Το Union Eurobank στο πλαίσιο της καλής συνερ-
γασίας με το Ταξιδιωτικό Γραφείο Cosmorana Travel, 
προσφέρει στα μέλη του ειδικές φιλικές τιμές.

10% έκπτωση
  Συμμετοχή σε οποιοδήποτε Oμαδικό Tαξίδι (Group) 
στην Ελλάδα 

  Συμμετοχή σε οποιοδήποτε Oμαδικό Tαξίδι (Group) 
στο Εξωτερικό

5% έκπτωση
  Μεμονωμένο ταξίδι (FIT) στο Εξωτερικό για πακέ-
το υπηρεσιών αεροπορικής μετάβασης και διαμο-
νής σε ξενοδοχείο.

  Κράτηση σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα μέσω του 
ONLINE συστήματος κρατήσεων  που εμφανίζεται 
στην ιστοσελίδα www.cosmorama-travel.gr με τη 
χρήση συγκεκριμένου κουπονιού που αποστέλλε-
ται στα email των μελών μας.  

Σημείωση

  Η έκπτωση αφορά την αξία του ταξιδίου (προ 
φόρων) με ανώτατο ποσό τα 300 € κατ’ άτομο 
και ισχύει επιπλέον και για έναν (1) συνοδό ανά 
μέλος.   

  Η έκπτωση δεν ισχύει για μεμονωμένες υπηρεσί-
ες (αεροπορικά εισιτήρια, ενοικιάσεις αυτοκινή-
των, κρατήσεις ξενοδοχείων εξωτερικού).

Συνεχίστηκε και φέτος η 
συνεργασία του Σωματείο 
μας με το Ίδρυμα Ευγενίδου 
εξασφαλίζοντας για τα μέλη 
του προνομιακές τιμές στα ει-
σιτήρια του Νέου Ψηφιακού 
Πλανηταρίου (Ψηφιακές Πα-
ραστάσεις Θόλου & Ταινίες 
Θόλου) και του Νέου Κέντρου Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας (Εκθέματα, Πειράματα, Εργαστήρια) σε μία ξε-
χωριστή χριστουγεννιάτικη εμπειρία με δράσεις που 
σχεδιάστηκαν για εκπαιδεύσουν το μυαλό μικρών και 
μεγάλων και να μείνουν αξέχαστες! 

Η προσφορά αφορά μόνο την ηλεκτρονική αγορά 
εισιτηρίων με την χρήση κουπονιού που αποστέλλεται 
στα email των μελών. 

Έκπτωση στο Ταξιδιωτικό  
Γραφείο Cosmorama Travel 

Προνομιακές τιμές στο  
Ίδρυμα Ευγενίδου
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  Πλανητάριο-Περιήγηση Εκθεμάτων-Πειράματα: 4€ 
για ενήλικες & 3€ για παιδιά.

  Δεινόσαυροι της Ανταρκτικής: 4€ για ενήλικες & 3€ 
για παιδιά.

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων του 2021 
το Union εξασφάλισε για τα μέλη του και τις οικογέ-
νειες τους προνομιακή τιμή εισόδου στο μεγαλύτερο 
χριστουγεννιάτικο πάρκο της Αθήνας, το Παγωμένο 
Βασίλειο “Santa Claus Kingdom” στο MEC Παιανίας! 

Στο Santa Claus Kingdom η μαγεία συναντά τα 
παραμύθι και η φαντασία την διασκέδαση. Φανταχτε-
ρά παραμυθένια σκηνικά, παιδικοί ήρωες, αμέτρητα 
παιχνίδια αλλά και ο αληθινός Άι Βασίλης από το 
Ροβανιέμι καθιστούν το πάρκο τον απόλυτο χριστου-
γεννιάτικο προορισμό για όλες τις ηλικίες.

Ειδική τιμή ημερήσιου βραχιολιού απεριόριστης 
συμμετοχής (All Day Pass) συν 1 μάρκα για κάθε παι-
δί/ενήλικα μόνο με 9€ το άτομο. 

Η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη και 
πρωτόγνωρη για όλους. Η καθημερινότητα μας άλλα-
ξε από τη μια στιγμή στην άλλη λόγω της πανδημίας 
του COVID-19, σε μία προσπάθεια να προστατεύσου-
με τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας.

Και εν μέσω της πανδημίας όμως η ανάγκη σε αίμα 
δεν σταμάτησε. Η ανάγκη σε αίμα είναι σταθερή 365 
μέρες το χρόνο αφού δίπλα μας πάντα υπάρχουν συ-
νάνθρωποι μας που το χρειάζονται για να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής τους ή να σώσουν τη ζωή τους.

Οι εθελοντές αιμοδότες προσφέρουν πάντα απλό-
χερα με ευσυνειδησία, ευαισθησία και αγάπη και δί-
νουν δώρο ζωής. Συνεχίζουμε να προσέχουμε, αλλά 
συνεχίζουμε και να προσφέρουμε.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο (2) αι-
μοδοσίες στις 10 Νοεμβρίου 2021 και στις 11 Νοεμβρί-
ου 2021 στο Κέντρο Αιμοδοσίας του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙ-
ΟΥ» Γ. Κ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 

Για το 2021 εξυπηρετήθηκαν 10 περιπτώσεις συ-
ναδέλφων με 17 φιάλες αίματος και το απόθεμα 
ανέρχεται στις 31/12/2021 στις 486 φιάλες αίματος. 

Σε συνεργασία με την Ο.Τ.Ο.Ε. το Σωματείο μας 
επανέλαβε την διαδικασία προμήθειας Ετήσιων Καρ-
τών Απεριορίστων Διαδρομών του Ο.Α.Σ.Α. για όλα 
τα συγκοινωνιακά μέσα της Αθήνας με έκπτωση 15% 
για το διάστημα 01/01/2022 έως 31/12/2022. Εκδό-
θηκαν 200 κάρτες σε συνάδελφους της Αττικής.

Συνεχίσθηκε και φέτος η διάθεση μηνιαίων καρ-
τών με έκπτωση 20% μόνο για τα μέλη μας σε συνερ-
γασία με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και τον 
Ο.Α.Σ.Θ. 

Για όσους συναδέλφους επιθυμούν η κάρτα εκδί-
δεται μέσω του παραρτήματος του Σωματείου μας στη 
Θεσσαλονίκη χωρίς να προσέρχονται οι συνάδελφοι 
στον Ο.Α.Σ.Θ. 

Προνομιακή τιμή στο Παγωμένο 
Βασίλειο “Santa Claus Kingdom”

Τράπεζα Αίματος  
Union Θεσσαλονίκης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Ο.Α.Σ.Α. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ O.A.Σ.Θ.  
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Υπογραφή ως ιδρυτικά μέλη στο Τ.Ε.Α. Eurobank Πολυϊατρείο Union

Υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. για την ίδρυση του Τ.Ε.Α. Eurobank

Εκπαίδευση εθελοντών συναδέλφων  
χειριστών απινιδωτή

Στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: 
Αποστολή φαρμάκων στην Ουκρανία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Union
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ

Αρχαιρεσίες Union Eurobank (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021)

Γιάννης Σιδεράτος: Γεν. Γραμματέας Union και μέλος Προεδρείου 
Ο.Τ.Ο.Ε. - Βασικός ομιλητής της «ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ»

Αρχαιρεσίες Union Eurobank Απεργία Γ.Σ.Ε.Ε.: Θεσσαλονίκη
Ν. Μαρτίδης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Άποψη Γεν. Συνέλευσης: 23/10/2021 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στ. Χαρίτος ανάμεσα  
στον Πρόεδρο της Ο.Τ.Ο.Ε. & το Προεδρείο  

του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ DoValue

Χρ. Φρετζάγιας, Στ. Χαρίτος, Κ. Δικαιοφύλαξ, Γ. Σιδεράτος
Η παλιά φρουρά του Union στη Γ.Σ. της 23/10/2021

Οι σύνεδροι του Union στο Συνέδριο  
του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Ψηφοφορία Προέδρου για εκλογή Διοίκησης  
στο 33ο Συνέδριο της Ο.Τ.Ο.Ε.
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ Δ.Σ. και Ε.Υ.Α.Ε. στην Κρήτη

B.C. Ηρακλείου Περιφ. Δ/νση Ηρακλείου-Α2 Κέντρο Ηρακλείου

Κατάστημα 135-Χανιά Κατάστημα 171-Σητεία

Περιφ. Δ/νση Α, Χανίων-Ρεθύμνου Κατάστημα 136-Ρέθυμνο
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Υπογράφτηκε η νέα  

τριετής Κλαδική Σ.Σ.Ε. 
Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών 

(2022-2024)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

 Θωρακίζει την Απασχόληση

 Θεσπίζει πλαίσιο για την τηλεργασία
 Βελτιώνει τα εργασιακά δικαιώματα

 Αποτελεί εφαλτήριο για νέες κατακτήσεις

 Προστατεύει το Ενιαίο Μισθολόγιο  
και αυξάνει τους μισθούς

Στις 31/3/2022, στο όριο λήξης της επέκτασης ισχύος της προηγούμενης Σ.Σ.Ε. 
2019-2021 και στην 7η συνάντηση διαπραγμάτευσης, οι εκπρόσωποι της Ο.Τ.Ο.Ε. 
και των Τραπεζών κατέληξαν σε συμφωνία για το περιεχόμενο της νέας 
Κλαδικής Σ.Σ.Ε. 2022-2024. 

Είχαν προηγηθεί 3 μήνες επίπονων διαπραγματεύσεων, οι οποίες διεξήχθησαν στα 
ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που προβλέπει ο νόμος, καθώς και 7 πολύωρες συναντή-
σεις διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των Τραπεζών, με διακοπές, συνεννοήσεις, 
ανταλλαγή διατάξεων κλπ, για ένα ευρύ φάσμα μισθολογικών και θεσμικών διεκδικήσε-
ων του Κλάδου, αρκετές από τις οποίες, όπως το πλαίσιο για την Τηλεργασία, τέθηκαν 
για πρώτη φορά προς ρύθμιση με Κλαδική Σ.Σ.Ε.

Οι διαπραγματεύσεις της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. διεξήχθησαν σε ένα πρωτόγνωρα 
αβέβαιο, αντίξοο και ρευστό εθνικό και διεθνές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, με 
έντονα δυσμενή για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις θεσμικά και νομικά δε-
δομένα. 

Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη διαφάνεια καθώς, με τη βοήθεια και της ψηφιακής 
τεχνολογίας, υπήρξε για πρώτη φορά δυνατότητα απευθείας παρακολούθησής από τα 
συνδικαλιστικά στελέχη του Κλάδου καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε. 
συνεδρίασε την 01/04/2022 και ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το περιεχόμενο της 
νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και εξουσιοδότησε για την άμεση υπογραφή της. 
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Ειδικότερα, με τη νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε.:

  Ισχυροποιείται  σημαντικά η ρήτρα προστασί-
ας για την Απασχόληση: «Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη 
βούλησή τους να προστατεύσουν την απασχόληση στον 
κλάδο. Οι εργοδότες του κλάδου λαμβάνουν εύλογα κατά 
τις περιστάσεις μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι 
απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους».

Είναι η μοναδική Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνει ρή-
τρα για την προστασία από τις απολύσεις.

  Βελτιώνονται, με κλιμάκωση σε ορίζοντα 3ετί-
ας, οι αποδοχές του Ενιαίου Μισθολογίου συνο-
λικά κατά 5,5%. Ταυτόχρονα, προστατεύεται η 
θεσμική αξία του Ενιαίου Μισθολογίου.

  Για πρώτη φορά σε Κλαδική Σ.Σ.Ε. τέτοιας ευ-
ρύτητας στη χώρα, ο εισαγωγικός βασικός μισθός 
(κλιμάκιο) του Ενιαίου Μισθολογίου θα ξεπερά-
σει τα 1.000 ευρώ.

  Θεσπίζονται, πρώτη φορά σε κλαδική Σ.Σ.Ε. 
στην Ελλάδα, (15 σημεία) ρυθμίσεις – πλαίσιο 
για την Τηλεργασία, με την υιοθέτηση μεγάλου 
μέρους του αντίστοιχου διεκδικητικού πλαισίου 
της Ο.Τ.Ο.Ε. Προβλέπεται το δικαίωμα αποσύν-
δεσης με την λήξη του ωραρίου. Το πλαίσιο αυτό 
αποτελεί βάση για παραπέρα βελτιώσεις και εξει-
δικεύσεις στο επιχειρησιακό επίπεδο. 

  Επεκτείνεται η ισχύς των ρυθμίσεων για τα 
στεγαστικά δάνεια των τραπεζοϋπαλλήλων και 
για την επόμενη τριετία.

  Κωδικοποιούνται  και βελτιώνονται οι όροι 
χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας.

  Βελτιώνονται οι όροι χορήγησης ειδικών αδει-
ών, που πλέον δεν θα έχουν ως προϋπόθεση χορή-

γησής τους την προηγούμενη εξάντληση της κα-
νονικής άδειας (οι 2 πρόσθετες ημέρες της άδειας 
σχολικής παρακολούθησης και οι άδειες για ερ-
γαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ).

  Χορηγείται άδεια επτά (7) εργασίμων ημερών 
με αποδοχές στις εργαζόμενες που υποβάλλονται 
σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής. Παράλληλα, καταβάλλονται από τις 
επιχειρήσεις του κλάδου χίλια 1.000 ευρώ για 
κάθε προσπάθεια Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής ανά εργαζόμενη και μέχρι τέσσε-
ρις προσπάθειες. 

  Σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας τέκνου, 
οι έξι (6) πρώτες εργάσιμες ημέρες της άδειας του 
άρθρου 44 του Ν. 4808/2021 χορηγούνται με 
αποδοχές και οι υπόλοιπες είκοσι τέσσερεις (24) 
χωρίς αποδοχές. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
νοσηλείας συζύγου χορηγείται άδεια μέχρι έξι (6) 
εργασίμων ημερών με αποδοχές.

  Διασφαλίζονται οι παροχές για τις κατασκη-
νώσεις 

  Διατηρούνται οι ενισχύσεις για ερευνητικές 
και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι 
ενισχύσεις για τις πολιτιστικές και αθλητικές δρα-
στηριότητες που απευθύνονται στους εργαζόμε-
νους του Κλάδου. 

  Ρυθμίζεται η κωδικοποίηση των ισχυουσών 
δια τάξεων των Κλαδικών Σ.Σ.Ε., που ανέκυψε 
με τον Ν. 4808/21, χωρίς αμφισβήτηση υφιστά-
μενων εργασιακών δικαιωμάτων και της ακροτε-
λεύτιας διάταξης της Σ.Σ.Ε. του Κλάδου. 

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ έντονης αβεβαιότητας, αστάθειας, αμφι-
σβήτησης και απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινήματος και 
των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Σε μια εποχή που οι θεσμοί συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και οι Κλαδικές Σ.Σ.Ε. αμφισβητούνται και είναι πολλαπλώς 
ναρκοθετημένοι. 

Σε μια εποχή που απομένουν ελάχιστες κλαδικές Σ.Σ.Ε. 
στη χώρα, ενώ οι προκλήσεις της ψηφιακής Τραπεζικής και 
οι ανάγκες θεσμικής και συλλογικής προστασίας των συνα-
δέλφων μας πολλαπλασιάζονται, η Ο.Τ.Ο.Ε., μέσα από συ-
στηματικές, τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές διαπραγ-
ματεύσεις κατάφερε και πέτυχε:
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  Να προασπίσει αποφασιστικά τον θεσμό των Κλαδικών Σ.Σ.Ε., έτσι ώστε να έχουν οι εργαζόμε-
νοι μια ικανοποιητική και αξιοπρεπή Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
  Να διασφαλίσει πλήρως όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις για τα μισθολογικά και θεσμικά δι-
καιώματα των συναδέλφων, παρέχοντάς τους ασφάλεια και προοπτική για την επόμενη τριετία.
  Να διαμορφώσει μια νέα Σ.Σ.Ε. - σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της νέας εποχής.  
Μια Σ.Σ.Ε. – εφαλτήριο για νέες εργασιακές κατακτήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η νέα 3ετής Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στέλνει ισχυρό θεσμικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Μήνυμα αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης και προοπτικής με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.
Η Ο.Τ.Ο.Ε. συνεχίζει την παράδοση των θεσμικών κατακτήσεων του κλάδου διευρύνοντας με την νέα 3ετή 

Κλαδική Σ.Σ.Ε. τα εργασιακά δικαιώματα όλων των τραπεζοϋπαλλήλων, θεσμοθετώντας, ταυτόχρονα, νέα σύγ-
χρονα δικαιώματα.

Με τη νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. προσθέτουμε ένα ακόμα ισχυρό, θεσμικό, σταθερό θεμέλιο για να νοιώθουν περισσό-
τερη ασφάλεια, προστασία και προοπτική όλοι οι συνάδελφοι - εργαζόμενοι στον Κλάδο.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των Σ.Σ.Ε. σε κάθε εργασιακό χώρο, αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση και 
καθήκον της Ο.Τ.Ο.Ε., των Συλλόγων και όλων των εργαζομένων.

Η Ο.Τ.Ο.Ε. μαζί με όλους τους εργαζόμενους θα συνεχίσει τον αγώνα για τη βελτίωση και προστασία των 
δικαιωμάτων, την υπεράσπιση του θεσμού των Σ.Σ.Ε., των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, την 
προστασία του εισοδήματός μας από την ακρίβεια που σήμερα αναδεικνύεται ως κυρίαρχο και ευρύτερο 
πολιτικό ζήτημα και αποτελεί απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας και όλων των εργαζομένων.
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Απαραίτητες διευκρινήσεις
Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής

Με το άρθρο 61 του Νόμου 4808/2021 προστίθεται επιπλέον εδάφιο στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 539/1945 με το οποίο παρατείνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου 
δύναται να χορηγηθεί η ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω 
τροποποίηση δίνεται πλέον η δυνατότητα εξάντλησης της ετήσιας κανονικής άδειας εκάστου έτους 
έως και τη λήξη του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας κα-
νονικής άδειας, δηλαδή:

1. Απαιτείται συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για την χορήγηση της ετήσιας κανο-
νικής άδειας.

2. Η άδεια πρέπει να χορηγείται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή σχετικού αιτήμα-
τος, το οποίο ωστόσο δεν αποτελεί τυπική προϋπόθεση για την λήψη της κανονικής άδειας από 
τον εργαζόμενο.

3. Το μισό τουλάχιστον προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει άδεια εντός του χρονικού 
διαστήματος από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, παραμένουν σε ισχύ όλες οι σχετικές προστατευ-
τικές διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου έχει εφαρμογή, μεταξύ των άλλων, και η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 
5 του Α.Ν. 539/1945 που αφορούσε στις επιπτώσεις για τον εργοδότη από τη μη χορήγηση των 
δικαιούμενων ημερών κανονικής αδείας στον εργαζόμενο μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημε-
ρολογιακού έτους (που αποτελούσε προκαθορισμένη ημέρα). Η εν λόγω ρύθμιση έχει ανάλογη 
εφαρμογή για τη μη χορήγηση του συνόλου των ημερών της δικαιούμενης κανονικής αδείας στον 
εργαζόμενο έως και την 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που θα αποτελεί πλέον 
τη δήλη ημέρα λήψης του συνόλου της δικαιούμενης αδείας από τον εργαζόμενο.
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Το Union Eurobank ως πρωτοπόρος 
συνδικαλιστική οργάνωση δεν ξεχνά τις 
προγραμματικές του δηλώσεις για την 
προστασία των συναδέλφων γυναικών 
από κάθε μορφής βία με αιχμή την κα-
ταπολέμηση της βίας και της παρενό-
χλησης στο χώρο της εργασίας

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλει-
ψη της Βίας κατά των Γυναικών, καθώς και τα 

κρούσματα περιστατικών ενδοοικοογενειακής βίας 
αυξάνονται, το Vouliwatch παρουσιάζει στοιχεία για 
την Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη 
της Βίας κατά των Γυναικών, καθώς και τα ανησυχητι-
κά, αυξανόμενα κρούσματα περιστατικών ενδοοικοο-
γενειακής βίας σε όλο τον κόσμο εν μέσω πανδημίας, 
το Vouliwatch παρουσιάζει στοιχεία για την Ελλάδα 
και την Ευρώπη καθώς τη νομοθεσία που ισχύει στη 
χώρα μας. 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 
17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου 
ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα 
με παγκόσμια διάσταση. 

Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από 
γυναικείες οργανώσεις, σε ανάμνηση της φρικτής δο-
λοφονίας των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών 
αγωνιστριών από την Δομινικανή Δημοκρατία, με 
δια ταγή του δικτάτορα Τρουχίλο. 2 

Η κατάσταση σήμερα

Ο ΟΗΕ, ήδη από τον Ιούνιο του 2020, προειδοποίη-
σε για μια ακόμη πανδημία, εκτός από αυτή του 

κορονοϊού: την παγκόσμια αύξηση των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη εκστρατεία ενημέρωσης 
της Διεθνούς Αμνηστίας, σε όλον τον κόσμο, έχουν 
αυξηθεί σημαντικά οι αναφορές περιστατικών βίας 
κατά γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας και των άλλων περιοριστικών μέτρων, τα 
οποία ανάγκασαν πολλές γυναίκες να παραμείνουν 
παγιδευμένες στο ίδιο σπίτι με τους καταπιεστές τους 

ή δεν τους επέτρεψαν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσί-
ες στήριξης και ασφάλειας. 

Από το ξέσπασμα της πανδημίας οι τηλεφωνικές 
γραμμές στήριξης και οι ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την 
Ευρώπη έχουν αναφέρει μια ανησυχητική αύξηση στις 
κλήσεις από γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω 
της καραντίνας και των άλλων περιοριστικών μέτρων. 

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, μία στις τρεις γυναίκες έχει υπο-
στεί σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και τις δύο μορ-
φές βίας από την ηλικία των 15 ετών και έπειτα. 

Το 55% των γυναικών έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με 
μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλη-
σης ενώ το 11% έχει υποστεί ψηφιακή παρενόχληση. 
Μία στις είκοσι έχει βιαστεί.

Στοιχεία για την Ελλάδα
  Υπόθεση ενδοοικογενειακή - το 68% των γυναικών 
που υπέστησαν κακοποίηση είναι έγγαμες. 

  Υπόθεση διεθνής - το 16% των γυναικών που απευ-
θύνονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι αλλο-
δαπές.

  Όχι ταξική - 70% των θυμάτων δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ή και ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
και πάνω από το 50% των δραστών δευτεροβάθμιας 
ή ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 

Η νομοθεσία στη χώρα μας για τη βία κατά 
των γυναικών

Ν. 4531/2018 - Νόμος για την καταπολέμηση της Βίας 
κατά των γυναικών:

Πρόκειται για την ενσωμάτωση και κύρωση στην 
ελληνική νομοθεσία της απόφασης-σύμβασης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και 
την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και 
της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή και ως Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης. 

Χαρακτηριστικό της Σύμβασης της Κωνσταντι-
νούπολης είναι ότι αποδίδει έμφαση στην πρόληψη. 
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση των συμ-
βαλλόμενων κρατών να εξασφαλίσουν την κατάρτιση 
επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θύματα βίας 

 25 Νοεμβρίου 2022

Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
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και την υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων για 
τους δράστες εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας. 

Αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπι-
ση του φαινομένου της ασκούμενης βίας κατά των 
γυναικών προβλέπεται η λειτουργία ενός ολοκληρω-
μένου δικτύου δομών και υπηρεσιών με αντικείμενο 
την προσφορά ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής 
συμβουλευτικής αλλά και ασφαλούς διαμονής στις 
γυναίκες- θύματα έμφυλης βίας. 

Βασική της καινοτομία συνιστά η ίδρυση μηχανι-
σμού παρακολούθησης υπό την ονομασία η GREVIO. 

Ως ανεξάρτητο όργανο συγκροτείται από τεχνοκρά-
τες και είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της Σύμβασης, από τα κράτη-μέλη που 
την έχουν υπογράψει. 

Ακόμα, τροποποιήθηκαν διατάξεις της ελληνικής 
νομοθεσίας, ώστε να εναρμονιστούν με τη Σύμβαση, 
όπως η κατάργηση της διάταξης του ποινικού κώδι-
κα που προέβλεπε την παύση της ποινικής δίωξης, αν 
μεταξύ του δράστη του αδικήματος της αποπλάνησης 
ανηλίκου κάτω των 15 ετών και του θύματος τελέστη-
κε γάμος. 

Σύνδρομο “Burnout”
Απαιτούμε ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην προσωπική ζωή. 

ζητήσαμε προστασία από την επαγγελματική εξουθένωση των συναδέλφων 
που σε καθεστώς πανδημίας δουλεύουν, είτε σε καθεστώς τηλεργασίας,  
είτε με φυσική παρουσία σε μονάδες με καταφανή έλλειψη Προσωπικού

Καλέσαμε την Τράπεζα να υψώσουμε μαζί τείχος ασφαλείας από την ύπουλη 
επαγγελματική νόσο “Burnout” («Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης»),  

παράλληλα με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της

Σήμερα λόγω του στρεσσογόνου τρόπου ζωής και αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, το «Σύνδρο-
μο Επαγγελματικής Εξουθένωσης» ή «Σύνδρομο Burnout» γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο. Τι πραγμα-

τικά όμως είναι το «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης»;
«Burnout» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας προκειμένω να 

περιγράψουν το αίσθημα μακροχρόνιας εξάντλησης, συνοδεύεται από μειωμένο ενδιαφέρον που σχετίζεται 
κυρίως με τον χώρο της εργασίας. Χρησιμοποιείται ως όρος αργκό αφού στην μετάφραση burnout σημαίνει 
εξουθένωση. Το σύνδρομο είναι κάτι πολύ περισσότερο και διαφορετικό από το στρες εργασίας. Έτσι όλοι οι 
άνθρωποι που βιώ νουν υψηλή πίεση στον χώρο της εργασίας, δεν κινδυνεύουν από επαγγελματική εξουθένω-
ση. Υπάρχουν όμως ορισμένα επαγγέλματα όπως το δικό μας.

Διαφορές Συνδρόμου Burnout με την Κατάθλιψη
Ποια είναι όμως η διαφορά μεταξύ συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης και κατάθλιψης από την στιγ-

μή που κάποια από τα συμπτώματα εντοπίζονται και στις δύο κλινικές οντότητες; (Π.χ. ακραία εξάντληση, 
μειωμένη ενέργεια, μειωμένη απόδοση στην εργασία και στο οικείο περιβάλλον). Η διαφοροποίηση παρα-
τηρείται κυρίως στον τρόπο εμφάνισης των συμπτωμάτων, αφού στην κατάθλιψη οι αρνητικές σκέψεις και 
τα συναισθήματα δεν περιορίζονται μόνο στην χώρο εργασίας αλλά επεκτείνονται σε διαφόρους τομείς της 
ζωής. Άλλα κλασικά συμπτώματα της κατάθλιψης, που δεν εμφανίζονται στο σύνδρομο εξουθένωσης είναι: η 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, η απελπισία και η αυτοκτονικότητα.

Έρευνα Adecco - Από Burnout υποφέρουν 4 στους 10 εργαζόμενους παγκοσμίως
Κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, το 38% των εργαζομένων παγκοσμίως υπέστησαν επαγγελ
ματική εξουθένωση και το 32% δήλωσαν ότι η ψυχική τους υγεία επιβαρύνθηκε σημαντικά
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Η πανδημία έχει επιφέρει μεγάλες αναταράξεις 
στην αγορά εργασίας και σημαντικές επιπτώσεις 

στην ψυχολογία των εργαζομένων. Ο φόβος της νόση-
σης από τον COVID-19, τα ανάμεικτα συναισθήματα 
ως προς την τηλεργασία και ο επαναπροσδιορισμός 
της παραδοσιακής σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, 
αποτελούν μερικές από τις προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στην μεταπανδημική 
εποχή.

Ο Όμιλος Adecco, για να αποκτήσει μια πιο σαφή 
εικόνα της επίπτωσης των αλλαγών που έφερε η 
πανδημία στην ψυχική και σωματική ευημερία των 
εργαζομένων παγκοσμίως, διερεύνησε τις απόψεις 
14.800 εργαζόμενων, μεταξύ 18 και 60 ετών, από 25 
χώρες (ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα) σε σχέση 
με το θέμα αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας «Resetting 
Normal: Defining a New Era of Work». Οι συμμετέ-
χοντες στην έρευνα, εργάζονταν τουλάχιστον 20 ώρες 

την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο σε θέσεις υπαλλήλων 
γραφείου και τους είχε ζητηθεί να εργαστούν εξ απο-
στάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η έρευνα 
έδειξε ότι κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, το 38% 
των εργαζομένων παγκοσμίως υπέστησαν επαγγελ-
ματική εξουθένωση και το 32% δήλωσαν ότι η ψυχική 
τους υγεία επιβαρύνθηκε σημαντικά.

αδυναμία να εντοπιστεί το πρόβλημα νωρίς

Η ένταση του φαινομένου της επαγγελματικής 
εξουθένωσης αναδεικνύει την αδυναμία των διοική-
σεων να εντοπίσουν το πρόβλημα νωρίς και να στη-
ρίξουν τους εργαζομένους τους. Χαρακτηριστικά, 
περισσότεροι από τους μισούς μάνατζερ (51%) παρα-
δέχτηκαν ότι δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν και να 
αντιμετωπίσουν ζητήματα επαγγελματικής εξουθένω-
σης και ψυχικής ευεξίας των υφισταμένων τους.
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2 στους 3 εργάζονταν περισσότερο από 40 ώρες 
την εβδομάδα

Η έρευνα ανέδειξε και άλλα ενδιαφέροντα συμπε-
ράσματα που σχετίζονται με την επαγγελματική εξου-
θένωση: το 82% των εργαζομένων δήλωσαν ότι κατά 
τη διάρκεια των περασμένων 12 μηνών, κατά τους 
οποίους εργάζονταν εξ αποστάσεως είτε καθολικά είτε 
κατά διαστήματα, ήταν εξίσου παραγωγικοί ή ακόμα 
και πιο παραγωγικοί από ό,τι πριν την πανδημία. 
Παρόλα αυτά, τα 2/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
εργάζονταν περισσότερο από 40 ώρες την εβδομά-
δα – μια αύξηση της τάξης του 14% σε σχέση με την 
αντίστοιχη έρευνα του 2020. Οι περισσότερες ώρες ερ-
γασίας μπορεί να φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα 
σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους, αλλά επιβαρύ-
νουν σημαντικά τους εργαζομένους και την ψυχική 
τους υγεία.

Δυσκολία να πάρουν άδεια λόγω τηλεργασίας

Έρευνες σχετικά με την απομακρυσμένη εργασία 
έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί 
εργαζόμενοι δυσκολεύτηκαν να πάρουν την άδειά 
τους. Είναι όμως δεδομένο πως η αποσύνδεση από την 
εργασία για κάποιο διάστημα είναι – εκτός από δικαί-
ωμα των εργαζομένων – απαραίτητη για την ψυχική 
και σωματική ευεξία τους. Ταυτόχρονα, από έρευνες 
φάνηκε ότι καθώς οι εργαζόμενοι αισθάνονταν άνετα 
με τις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, γέμιζαν την ημέρα 
τους με διαδοχικές εξ αποστάσεως συναντήσεις. Η 
περιορισμένη αποσύνδεση αλλά και η αδυναμία των 
οργανισμών να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους να 
διαχειριστούν τον καθημερινό όγκο δουλειάς οδηγεί 
αναπόφευκτα στην επαγγελματική εξουθένωση, το 
γνωστό σε όλους «burnout».

οι εργαζόμενοι επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία

Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού 
ή εφαρμογής στρατηγικών επιστροφής στο γραφείο 
(Βλ. κτίριο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ» στον Πειραιά). Με τις 
πρώτες εκτιμήσεις η επιστροφή στο γραφείο δεν φέρ-
νει πολλές αλλαγές σε σχέση με την προ-Covid εποχή, 
ενώ άλλες ενδέχεται να ακολουθήσουν μια πιο υβριδι-
κή προσέγγιση την οποία θα παρακολουθήσουμε στε-
νά και για την νομιμότητα και για την σκοπιμότητα. 
Το συμπέρασμα της έρευνας του Ομίλου Adecco ήταν 
ξεκάθαρο: Οι εργαζόμενοι επιθυμούν μεγαλύτερη ευ-

ελιξία στην εργασιακή 
τους καθημερινότητα 
και ενεργή συμμετοχή 
στη χάραξη της στρα-
τηγικής που θα εφαρ-
μόσουν οι εταιρείες 
τους σε σχέση με το μο-
ντέλο εργασίας που θα 
υιοθετήσουν. Θα πρέ-
πει κάθε Τομέας Εργα-
σίας να διαχειρίζεται 
ο ίδιος την εργασιακή 
καθημερινότητα που 
τον αφορά, φυσικά με 
τήρηση της εργατικής 
νομοθεσίας. Η επιβολή 
ενός σχεδίου επιστροφής στο γραφείο που δεν λαμβά-
νει υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων, απλώς θα 
τους προσθέσει άγχος και πιθανότατα θα οδηγήσει σε 
αποχωρήσεις αποστερώντας τους οργανισμούς από 
ικανά και ταλαντούχα στελέχη.

Εμείς καλέσαμε την Διοίκηση να λάβει επιπλέον 
μέτρα για την προστασία της ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ των 
εργαζομένων, γιατί η ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά 
και την προσωπική ζωή είναι πολύ σημαντική για την 
υγεία και οι οργανισμοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
πως οι άνθρωποί τους έχουν την κατάλληλη στήριξη 
για να την επιτύχουν. Οι εργαζόμενοι εξάλλου που 
υποφέρουν από εξουθένωση έχουν αποδεδειγμένα 
μειωμένη παραγωγι-
κότητα και επιβαρυμέ-
νη υγεία που επιφέρει 
αύξηση των αναρρω-
τικών αδειών. Τέλος, 
πολύ συχνά τα ταλέντα 
οδηγούνται στην ανα-
ζήτηση άλλων επαγ-
γελματικών επιλογών 
προκειμένου να βρουν 
την επιθυμητή ισορρο-
πία. Το βέβαιο είναι 
πως οι πολιτικές που 
έχουν στο επίκεντρο 
την ψυχική υγεία των 
εργαζομένων δεν είναι 
μόνο προς όφελος των 
εργαζομένων αλλά και 
των οργανισμών.
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 4 Φεβρουαρίου 2022

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Πρόληψη των κινδύνων εμφάνι-
σης καρκίνου στην εργασία

Κάθε χρόνο, στις 4 Φεβρουαρίου, η Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καρκίνου εστιάζει την παγκό-

σμια προσοχή στον καρκίνο και στην πρόληψη, τη δι-
άγνωση και τη θεραπεία του, αναγνωρίζοντας τη δέ-
σμευση των οργανισμών, των κοινοτήτων και των ατό-
μων να μειώσουν τον παγκόσμιο αντίκτυπο της νόσου.

Η πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει σημαντικά 
τους καρκινοπαθείς λόγω αναβολής του προσυμπτω-
ματικού τους ελέγχου καθώς και των καθυστερήσεων 
και των τροποποιήσεων στις θεραπείες τους. Στο πλαί-
σιο αυτό, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση 
του καρκίνου αποτελεί ευκαιρία για τον μετριασμό 
των επιπτώσεων της πανδημίας στην περίθαλψη και 
υποστήριξη του καρκίνου, σηματοδοτώντας ένα ακό-
μη βήμα προς μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
και μια ασφαλέστερη, καλύτερα προετοιμασμένη και 
ανθεκτικότερη Ε.Ε.

Ο επαγγελματικός καρκίνος παραμένει ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν 
οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Χάρτη πορείας για 
τους καρκινογόνους παράγοντες περισσότεροι από 
τους μισούς θανάτους που συνδέονται με την εργασία 
στην ΕΕ σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 
παράγοντες στον χώρο εργασίας.

Οι εταίροι του χάρτη πορείας παρουσίασαν μια 
νέα στρατηγική για την περίοδο 2020-2024 στο πλαί-
σιο του συνεδρίου της γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ 
με θέμα «Σταματήστε τον καρκίνο στον χώρο εργασί-
ας», το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2020. 
Οι στόχοι της στρατηγικής περιλαμβάνουν την παρο-

χή βοήθειας σε επιχειρήσεις και εργαζομένους για την 
πρόληψη της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία και την ελαχιστοποίηση των επι-
πτώσεών τους στο εργατικό δυναμικό.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
2020-2024

Για την περίοδο 2020-2024 καθορίζονται οι ακό-
λουθοι τέσσερις στόχοι:

  Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των ερ-
γαζομένων σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε 
καρκινογόνες ουσίες και την ανάγκη ανάληψης 
προληπτικής δράσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και εργαζομέ-
νους για την πρόληψη της έκθεσης σε καρκινογό-
νους παράγοντες στους χώρους εργασίας και την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στο εργατικό 
δυναμικό.

  Κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και αύ-
ξηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων 
προκειμένου να πολλαπλασιαστούν οι προσπάθει-
ες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Στόχευση της καινοτομίας ώστε να γεφυρωθεί το 
χάσμα ανάμεσα στα ερευνητικά πορίσματα και τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων.
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Αύξηση της έμφυλης βίας, δύσκολη επιστροφή στην εργασία, πλήγμα στην ψυχική υγεία: Tα δύο 
χρόνια της πανδημίας covid-19 επιδείνωσαν τις συνθήκες ζωής των γυναικών στον κόσμο. Μελέτες 
κρούουν και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ο Ο.Η.Ε. δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2021 έρευνα που πραγματοποίησε μεταξύ 16.154 γυναι-
κών σε 13 χώρες με μέσο εισόδημα. Περίπου το 45% αυτών των γυναικών δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα 
ή γνωρίζει μία γυναίκα θύμα βίας από την αρχή της πανδημίας.

Η οικονομική ανασφάλεια, το κλείσιμο των σχολείων ή ακόμη και το ψυχολογικό φορτίο λόγω 
των οικιακών εργασιών δημιούργησαν ένα περιβάλλον που ευνοούσε την ενδοοικογενειακή βία, 
εξηγούν ερευνητές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Και όπως και πριν την πανδημία οι γυναίκες είναι περισσότερο θύματα σε σχέση με τους άνδρες 
της διαδικτυακής βίας. 

Δύο στις πέντε γυναίκες δήλωσαν στην έρευνα του Ο.Η.Ε. ότι η πανδημία επηρέασε αρνητικά την 
ψυχική τους υγεία. Αιτία κυρίως το ψυχολογικό φορτίο από τη διαχείριση των οικιακών εργασιών 
το οποίο συνδέεται με πιο υψηλό κίνδυνο εμφάνισης στρες και κατάθλιψης στις γυναίκες σε σχέση 
με τους άνδρες. Το ψυχολογικό φορτίο των γυναικών αυξήθηκε από την τηλεργασία, τη συνεχή 
παρουσία των παιδιών στο σπίτι και τον περιορισμό των εξόδων.

 8 Μαρτίου 2022

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μια γιορτή η οποία, ου-
σιαστικά, αφορά στους 

αγώνες συνηθισμένων γυναικών, που με το θάρρος 
και την αποφασιστικότητά τους έγραψαν ιστορία. 
Και έγραψαν την Ιστορία αλλιώς, όταν οι γυναίκες 
εργάτριες στην κλωστοϋφαντουργία της Νέας Υόρκης 
κατέβηκαν σε απεργία και διαδήλωσαν απαιτώντας 
βελτίωση των απάνθρωπων συνθηκών εργασίας, μεί-
ωση των ωρών εργασίας τους και εξίσωση των μισθών 
τους με αυτούς των ανδρών. 

Από τότε η 8η Μαρτίου είναι μία ημερομηνία άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τους αγώνες 
του γυναικείου και του εργατικού κινήματος. Δυστυ-
χώς η τραγική επικαιρότητα έρχεται να στιγματίσει τη 
φετινή ημέρα μνήμης των αγώνων για τα δικαιώματα 

των γυναικών. 
Ειδικά σήμερα η σκέψη μας είναι με τις γυναίκες 

θύματα του πολέμου στην Ουκρανίας και του #metoo, 
αποτελώντας ένα τραύμα που επιτέλους αναδείχθηκε 
και μια ευκαιρία να επουλωθεί. 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας φέτος είναι δι-
αφορετική και διπλά σημαντική, καθώς η κρίση της 
πανδημίας θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που είχαμε 
σημειώσει σε πολλούς τομείς αναφορικά με την ισότη-
τα των φύλων.  Οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα 
στην εποχή της πανδημίας, η οποία έχει μεγεθύνει τις 
ανισότητες που προϋπήρχαν στην κοινωνία και στην 
αγορά εργασίας, έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις 
και έχει θέσει σε κίνδυνο πρόσφατες κατακτήσεις.  

H πανδημία  
επιδείνωσε τις συνθήκες ζωής των γυναικών  

σε όλο τον κόσμο

Αύξηση της έμφυλης βίας, δύσκολη επιστροφή στην εργασία, πλήγμα στην ψυχική υγεία: Tα δύο 
χρόνια της πανδημίας covid-19 επιδείνωσαν τις συνθήκες ζωής των γυναικών στον κόσμο. Με-

λέτες κρούουν και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ο Ο.Η.Ε. δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2021 έρευνα που πραγματοποίησε μεταξύ 16.154 γυναι-
κών σε 13 χώρες με μέσο εισόδημα. Περίπου το 45% αυτών των γυναικών δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα 
ή γνωρίζει μία γυναίκα θύμα βίας από την αρχή της πανδημίας.

Η οικονομική ανασφάλεια, το κλείσιμο των σχολείων ή ακόμη και το ψυχολογικό φορτίο λόγω 
των οικιακών εργασιών δημιούργησαν ένα περιβάλλον που ευνοούσε την ενδοοικογενειακή βία, 
εξηγούν ερευνητές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Και όπως και πριν την πανδημία οι γυναίκες είναι περισσότερο θύματα σε σχέση με τους άνδρες 
της διαδικτυακής βίας. 

Δύο στις πέντε γυναίκες δήλωσαν στην έρευνα του Ο.Η.Ε. ότι η πανδημία επηρέασε αρνητικά την 
ψυχική τους υγεία. Αιτία κυρίως το ψυχολογικό φορτίο από τη διαχείριση των οικιακών εργασιών 
το οποίο συνδέεται με πιο υψηλό κίνδυνο εμφάνισης στρες και κατάθλιψης στις γυναίκες σε σχέση 
με τους άνδρες. Το ψυχολογικό φορτίο των γυναικών αυξήθηκε από την τηλεργασία, τη συνεχή 
παρουσία των παιδιών στο σπίτι και τον περιορισμό των εξόδων.
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Άλλος δείκτης, οι έρευνες για τις μετακινήσεις των γυναικών στη διάρκεια και μετά την πανδη-
μία, οι οποίες δείχνουν επίσης την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των γυναικών. Στη διάρκεια των 
lockdown οι γυναίκες ήταν υποχρεωμένες, όπως και οι άνδρες, να λογοδοτούν στο κράτος για τις 
εξόδους τους, όμως συχνά αυτές αναγκάζονταν να το κάνουν και απέναντι στους συζύγους τους. 
Αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο ενδέχεται να έπληξε την εμπιστοσύνη των γυναικών, οι οποίες πλέον δεν 
τολμούν να απομακρύνονται τόσο πολύ από το σπίτι τους και κλείνονται στον εαυτό τους.

Ο Π.Ο.Υ. επεσήμανε τη δυσκολία να συνδυαστούν η τηλεργασία και οι οικιακές εργασίες, λόγω 
της αυστηρότητας των εργοδοτών. Ένας μεγαλύτερος αριθμός γυναικών αναγκάστηκε να παραιτη-
θεί διότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το διπλό στρες της εργασίας τους και του ψυχολογικού 
φόρτου του σπιτιού τους.

Έρευνα στη διάρκεια της πανδημίας κατέδειξε ότι οι γυναίκες αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στις 
οικιακές εργασίες απ’ ό,τι στην εργασία τους σε σχέση με τους άνδρες αλλά και σε σχέση με πριν 
την πανδημία. Οι έρευνες αυτές αποκαλύπτουν ότι οι ανισότητες αυξήθηκαν και μας πήγαν είκοσι 
χρόνια πίσω.

Η 8η Μαρτίου μας βρίσκει να κοιτάμε αισιόδοξα το μέλλον μετά την πανδημία του κορονοϊού. 
Η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου εργασίας 
που θα ενδυναμώσει τον ρόλο των γυναικών, ώστε να ξεκινούν από την ίδια θέση, να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες και να κατακτούν τους ίδιους στόχους. Αρκεί να είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού της 
επόμενης ημέρας. Ακόμα κι αν χάσουμε το στοίχημα αξίζει να στοιχηματίσουμε στην αισιοδοξία 
της βούλησης και στο ρόλο της γυναίκας σε αυτήν την νέα εποχή.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. ενημερώνει ότι το isotita@gsee.gr
και οι Δομές της για δωρεάν πληροφόρηση εργαζομένων και ανέργων

το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γ.Σ.Ε.Ε. www.kepea.gr,
το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας 

της Γ.Σ.Ε.Ε. https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/

είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την υποβολή καταγγελιών ή την παρακολούθηση  
καταγγελιών στην Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν  

ζητήματα παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
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Κατοχυρώθηκαν όλα τα εργασιακά-

μισθολογικά-ασφαλιστικά δικαιώματα 

των εργαζομένων και συμφωνήθηκε 

αξιόλογο οικονομικό κίνητρο  

μετακίνησης

Συμφωνία μετάβασης των 40  συναδέλφων-εργαζομένων  της Μονάδας Merchant Acquiring Business (Retail Banking)  της Τράπεζας, στην Εταιρεία “Worldline”

Η εξαγορά

Το εν θέματι ζήτημα μας είχε απα-
σχολήσει από τον Μάρτιο του 
2021, όταν πρωτοεμφανίστηκε το 
ενδεχόμενο πώλησης σε τρίτους 

της εν λόγω Υπηρεσίας της Τράπεζας, η 
οποία έχει ως βασική λειτουργία την δι-
αχείριση των καρτών και των συσκευών 
POS της Eurobank, με το αντίστοιχο πε-
λατολόγιο, όσων συνεργάζονται μαζί της.

Είχαμε ξεκαθαρίσει την θέση μας για 
τα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού 
που άπτονται αυτής της μεταβίβασης, 
τόσο προς την Τράπεζα, όσο και προς την 
Ο.Τ.Ο.Ε., αλλά και προς τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Προσωπικού Eurobank (που είχε 
θέσει σχετικά ερωτήματα) με την επιστολή 
μας, με Α.Π. 871/29-07-2021.

Το ζήτημα περιλαμβάνεται στον εγκρι-
θέντα από την Γενική Συνέλευση μας (23 

Οκτωβρίου 2021) 44ο Διοικητικό Απολογι-
σμό και φυσικά είχαν ενημερωθεί όλοι οι 
συνάδελφοι με την ειδική ανακοίνωση 
μας Νο 223/29-07-2021.

Τελικά, η Τράπεζα κατέληξε στην επι-
λογή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ αυτής της μονά-
δας που είναι η εταιρεία Worldline, μία 
γαλλική εταιρεία με παρουσία σε 50 και 
πλέον χώρες που απασχολεί περισσότε-
ρους από 20.000 εργαζόμενους. Κατέχει 
ηγετική θέση στην Ευρώπη σε payment & 
transactional services, είναι 4η στον κόσμο 
σε έσοδα στον Κλάδο της και είναι εισηγμέ-
νη στο Euronext Paris με 14,1 δισ. € κεφα-
λαιοποίηση (15/11/2021). Έχει παρουσία 
και στην Ελλάδα, μέσω της εξαγοράς της 
Cardlink (2021), ενώ παρέχει υπηρεσίες με 
προηγμένη τεχνολογία και βέλτιστες πρα-
κτικές παγκοσμίως.
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Τα θέματα Προσωπικού

Στο πλαίσιο της ως άνω εξέλιξης η Διοίκηση της 
Τράπεζας (κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων 

Σύμβουλος και κα Αναστασία Πασχάλη, Επικεφαλής 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) μας κά-
λεσαν στις 25/11/2021 σε συνάντηση ε ν η μ έ ρ ω σ η ς 
και δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ς , ως την πλέον αντιπροσωπευ-
τική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων της 
Τράπεζας.

Η σχετική πρώτη συνάντηση σε αυτό το πλαίσιο 
έγινε την Παρασκευή 03/12/2021, όπου ετέθησαν τα 
ζητήματα: Της πιθανολογούμενης ημερομηνίας μετα-
βίβασης, των λόγων της μεταβίβασης, των συνεπειών 
για τους εργαζόμενους της μεταβίβασης και τα προ-
βλεπόμενα μέτρα # κίνητρα που αφορούν τους 40 ερ-
γαζόμενους αυτής της μονάδας της Τράπεζας.

Η οριστική (τελική) συνάντηση για το ίδιο θέμα 
πραγματοποιήθηκε με τους ίδιους, ως άνω εκπρο-
σώπους της Τράπεζας την Παρασκευή 17/12/2021 
και αφού μεσολάβησε η συμφωνία συναλλαγής 
(06/12/2021) της Eurobank με την Worldline, έτσι 
ώστε να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο και της μεταξύ 
μας συμφωνίας που αφορά τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα των 40 συναδέλφων που μετακινούνται 
σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 178/2002 που 
ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/50/EC.

Τι περιλαμβάνει η Συμφωνία 
Τράπεζας-Union Eurobank

Εμείς καταθέσαμε την πρόταση μας με τα οκτώ (8) 
σημεία που έχουμε δημοσιοποιήσει με την ανα-

κοίνωση μας Νο 223/29-07-2021.
Θέσαμε εξ’ ορισμού το θέμα της διασφάλισης όλων 

των θέσεων εργασίας και της ανάγκης να ακολουθη-
θεί συναινετική διαδικασία για την ένταξη των ερ-
γαζομένων στο νέο σχήμα. Επιμείναμε στην ύπαρξη 
ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή ς  β ά σ η ς  για τον ως άνω σκοπό και 
απαιτήσαμε το σύνολο των δεσμεύσεων που συμφω-
νήσαμε με τους εκπροσώπους του αρχικού εργοδότη 
(Eurobank) να αναγνωριστούν συμβατικά και από 
τους εκπροσώπους του διάδοχου εργοδότη, ρητά και 
κατηγορηματικά, με αναφορά της υ π ο χ ρ έ ω σ η ς 
του στην σχετική Σύμβαση Πώλησης του Merchant 
Acquiring Business.

Έχουμε στα χέρια μας την γραπτή βεβαίωση του 
Διευθύνοντα Συμβούλου της Eurobank, κ. Φωκίωνα 

Καραβία, ότι αυτή η υ π ο χ ρ έ ω σ η - δ έ σ μ ε υ σ η 
του διάδοχου εργοδότη ετέθη, όπως ζητήσαμε, στο 
κείμενο της Σύμβασης Πώλησης που υπέγραψαν τα 
δύο μέρη.

Κατόπιν των ανωτέρω συμφωνήσαμε με την Διοί-
κηση της Τράπεζας το ακόλουθο, πολύ ικανοποιητικό 
πλαίσιο προϋποθέσεων και κινήτρων για την καλύ-
τερη δυνατή μετάβαση των 40 συναδέλφων μας στην 
Διάδοχο Εταιρεία:

Α. Όσοι εργαζόμενοι της μεταβιβαζόμενης μο-
νάδας συμφωνήσουν να μετακινηθούν στη 
Διάδοχο Εταιρία θα υπογράψουν σχετικό 
προσύμφωνο με την Τράπεζα και θα λάβουν 
τις εξής παροχές:

  Ο υφιστάμενος μικτός μηνιαίος μισθός τους,  εφε-
ξής μόνιμα, θα περιλαμβάνει, τόσο την μηνιαία 
αναλογία του επιδόματος παραγωγικότητας, όσο 
και το επίδομα γέννησης τέκνων που τυχόν λαμβά-
νουν οι εργαζόμενοι για τα τέκνα που ήδη έχουν.

  Αύξηση του ανωτέρω προσαυξημένου μικτού μηνι-
αίου μισθού κατά 20% (από την έναρξη του μηνός 
εντός του οποίου ο εργαζόμενος θα υπογράψει την 
ειδική Συμφωνία, πχ. υπογραφή Συμφωνίας στις 
15/01/2022-έναρξη καταβολής του προσαυξημέ-
νου μισθού από 01/01/2022).

  Ποσό 10 μικτών μηνιαίων μισθών (για τον υπολο-
γισμό των οποίων θα χρησιμοποιηθεί ο ανωτέρω 
προσαυξημένος μισθός), το οποίο θα καταβληθεί 
την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συναλ-
λαγής.

Μετά από αίτημα του Σωματείου συμφωνήθηκε, να 
εφαρμόζεται κατώτατο πλαφόν ίσο με το ποσό των 
€25.000 - ώστε να ενισχυθεί το ποσό του κινήτρου για 
τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους αλλά και για αυ-
τούς που έχουν ενταχθεί στον Όμιλο Eurobank από 
τις 19/1/2013.

  Η Διάδοχος Εταιρία θα καταβάλει μετά από έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συ-
ναλλαγής, το 80% του ως άνω αναφερόμενου πο-
σού που δόθηκε ως κίνητρο. (Έτσι τελικά θα δοθούν 
κατά περίπτωση στους μετακινηθέντες συναδέλφους 
18 έως 25 μικτοί μισθοί, λόγω της εφαρμογής του 
minimum των 25.000 € για τους χαμηλόμισθους). 

  Τα ανωτέρω ποσά των κινήτρων θα δοθούν μέσω 
μισθοδοσίας και θα παρακρατηθούν όλες οι νόμι-
μες κρατήσεις, δηλαδή κρατήσεις ΕΦΚΑ και ΦΜΥ.
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Μετά από αίτημα του Σωματείου συμφωνήθηκε, 
στα παραπάνω κίνητρα, να εφαρμόζεται κατώτατο 
πλαφόν ίσο με τη νόμιμη αποζημίωση, όπως αυτή 
ισχύει σήμερα πριν από τις ανωτέρω προσαρμογές, 
ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το ποσό του κινήτρου.

 
Επιπλέον των ανωτέρω θα καταβληθούν τα εξής:

1. Το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον 
ατομικό λογαριασμό του εργαζομένου στο Ομα-
δικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων 
Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων. 

2. Το σύνολο του ποσού, που θα έχει συσσωρευτεί 
στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του ερ-
γαζομένου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρι-
σης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου μέχρι την ημερο-
μηνία μεταβίβασης, ανεξαρτήτως των ετών προϋ-
πηρεσίας στον Όμιλο. 

B. Για τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν 
στη Διάδοχο Εταιρεία, θα ισχύουν:

  Κατ’ εξαίρεση, παρόλο που η σύμβαση κάθε ερ-
γαζομένου με τη Διάδοχο Εταιρία και γενικώς οι 
μεταξύ τους σχέσεις θα διέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που θα αφορούν στα μέρη, 
ειδικώς συμφωνείται ότι αποκλειστικώς και μόνο οι 
σχέσεις αυτές και οι εν λόγω συμβάσεις, θα διέπο-
νται, α) από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπε-
ζών που θα ισχύει το 2ο τρίμηνο τους έτους 2022, 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται να 
λάβει χώρα η ολοκλήρωσης της συναλλαγής, έως 
τη λήξη της Σ.Σ.Ε. αυτής και β) από την, κατά την 
χρονική περίοδο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, 
ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και 

του Σωματείου στις 09/06/2021, έως τη λήξη αυτής.
  Οι υπό μεταφορά εργαζόμενοι θα έχουν στη Δι-
άδοχο Εταιρεία Ομαδικά Προγράμματα Ζωής 
και Υγείας (Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα) με 
καλύψεις όμοιες με αυτές που έχουν σήμερα στην 
Τράπεζα. 

  Επίσης, θα συνεχιστεί η καταβολή επιδόματος 
Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε όσους υπό μεταφορά 
εργαζόμενους το δικαιούνται.

  Οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν την τιμολογια-
κή πολιτική staff, με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που ισχύουν για το προσωπικό του Ομίλου 
Eurobank, για τις υφιστάμενες και τις νέες χορηγή-
σεις δανείων και καρτών, έως τη λήξη της εν ισχύ 
Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

  Η Διάδοχος Εταιρεία θα αναγνωρίσει το σύνολο 
της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας κάθε υπό 
μεταφορά εργαζομένου στον Όμιλο Eurobank.

  Επιπροσθέτως, η Διάδοχος Εταιρεία θα προβεί 
στην παροχή Συνταξιοδοτικού Προγράμματος με 
καλύψεις όμοιες με αυτές που προσφέρει σήμερα 
η Τράπεζα.

  Επιπλέον, αναγνωρίζεται από τα μέρη, ότι όποιος 
εργαζόμενος λαμβάνει οικειοθελείς παροχές της 
Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί για κάλυψη επαγ-
γελματικών αναγκών όπως εταιρικό αυτοκίνητο, 
έξοδα βενζίνης/κίνησης, έξοδα περιποίησης πελα-
τείας και εταιρικό κινητό τηλέφωνο, θα τις διατη-
ρήσει ως οικειοθελείς παροχές.

Γ. Η Τράπεζα και το Σωματείο εξέφρασαν τη 
βούλησή τους να διασφαλιστούν πάση θυ-
σία οι θέσεις εργασίας. (Η ίδια διατύπωση υπάρχει 
στις Κλαδικές ΣΣΕ για την προστασία της απασχόλησης 
στους τραπεζοϋπαλλήλους). 
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Συμπέρασμα

  Η κατά 20% αύξηση του μισθού των υπό μετακίνηση συναδέλφων δεν είναι καθό-
λου αμελητέα και φυσικά δεν αποτελεί νομική υποχρέωση του αρχικού εργοδότη, 
αλλά αποτέλεσμα της μεταξύ μας διαπραγματεύσης και συμφωνίας.

  Μία προσεκτική ματιά στο οικονομικό κίνητρο της μεταβίβασης (bonus) μας πα-
ραπέμπει σε χορήγηση προς τους μετακινούμενους συναδέλφους 18 ως 25 μικτών, 
μηνιαίων μισθών, προσαυξημένων κατά 20%!

  Διασφαλίζεται (εκτός από τα Προγράμματα Ζωής-Υγείας- Νοσοκομειακό) και το 
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, όπως ακριβώς ισχύει σήμερα στην Eurobank, χωρίς 
αυτό να ήταν στις υποχρεώσεις του διάδοχου εργοδότη.

  Εκτός από τους αυξημένους μισθούς ο διάδοχος εργοδότης θα διατηρήσει και το 
σύνολο των οικειοθελών παροχών που είχαν οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα για την 
κάλυψη των επαγγελματικών τους αναγκών (εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/
κίνησης, έξοδα περιποίησης πελατείας, εταιρικό κινητό τηλέφωνο).

  Όσοι δεν επιθυμούν την μεταφορά τους στη Διάδοχο Εταιρεία, τους δίνεται η ευ-
χέρεια να λύσουν συναινετικώς τις συμβάσεις εργασίας τους με την Τράπεζα λαμβά-
νοντας ως αποζημίωση για τη συναινετική λύση της σύμβασης εργασίας το προβλε-
πόμενο από το τελευταίο Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου του Προσωπικού ποσό, 
που ισούται με το 150% του ποσού της νόμιμης αποζημίωσής τους σε περίπτωση 
απόλυσης.

Η υφιστάμενη νομοθεσία καλύπτει την δυνατότητα της μεταβίβασης, όχι μόνο μίας 
επιχείρησης ή μίας Τράπεζας, αλλά και των εγκαταστάσεων αυτών και των τμημάτων 
των εγκαταστάσεων προς τρίτες εταιρείες (διάδοχοι εργοδότες).

Διαχειριστήκαμε ως Union Eurobank υποδειγματικά ανάλογες περιπτώσεις στο πα-
ρελθόν με την μεταβίβαση υπηρεσιών της Τράπεζας, όπως:

  Η Κεντρική Καταμέτρηση Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στην GROUP 4 και στην 
Brinks.

  Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας, στην ιταλική CERVED.
  Το T.A.G. της Τράπεζας (500 εργαζόμενοι) στην F.P.S. (σήμερα Do Value).

Πετύχαμε όχι μόνο την αυτοδίκαιη μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης των συνά-
δελφων μας στο σύνολο της, αλλά διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να δοθούν 
σοβαρά οικονομικά κίνητρα προς τους μετακινούμενους συναδέλφους, στην βάση μίας 
λογικής, εθελοντικής βάσης που δεν θα αποτελούσε εμπόδιο στην συναλλαγή που η 
Τράπεζα για τους δικούς της λόγους είχε αποφασίσει.

Σε κάθε περίπτωση ξεπεράσαμε την αντίθετη άποψη της Τράπεζας και δώσαμε με 
τις συμφωνίες μας την εναλλακτική δυνατότητα σε κάθε προς μετακίνηση εργαζόμενο 
να επιλέξει – εφόσον δεν ήθελε να μετακινηθεί – την λύση της σχέσης εργασίας του με 
την Τράπεζα και την λήψη του ισχύοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου.
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Από όλα τα παραπάνω, αλλά και από την 
αδιαμφισβήτητη κινητικότητα στον Κλάδο 
μας που έχει δραματικά συρρικνωθεί (από 

66.165 τραπεζοϋπάλληλοι το 2008, έχουμε μείνει 
31.163. Μόνο κατά την τελευταία τριετία είχαμε μεί-
ωση 21,2%, δηλαδή από 39.557, έμειναν οι 31.163 και 
η τάση μείωσης συνεχίζεται…) αποδείχτηκε ότι το 
υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα μας είναι η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και των βασικών ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΩΝ των συναδέλφων.

Απειλή και εν δυνάμει κίνδυνος για τους εργαζόμε-
νους είναι η μετατροπή των Τραπεζών από την ανα-
λογική λειτουργία στην ψηφιακή, η εξωτερίκευση των 
εργασιών τους και η δυνατότητα του εταιρικού μετα-
σχηματισμού τους με την μέθοδο του hive down.

Η εξέλιξη αυτή που έγινε παράλληλα με την τάση 
(που συνεχίζεται) της δραματικής μείωσης των κατα-
στημάτων των Τραπεζών μας έφερε για πρώτη φορά 
μπροστά σε νέα απειλή:

  Τον κίνδυνο των ομαδικών απολύσεων για οι-
κονομοτεχνικούς λόγους. (Έγιναν στις Τράπεζες 
Πειραιώς, Αττικής, PRAXIA).

  Τον κίνδυνο του περιορισμού του εργατικού κό-
στους και των εργασιακών δικαιωμάτων που 
απέκτησε ως νέα βάση διασποράς την πανδημία 
και τις συνέπειες της.

Δυστυχώς όμως και από την πλευρά των εργαζομέ-
νων λείπουν τα αντανακλαστικά αντίδρασης, συσπεί-
ρωσης στα συνδικάτα και αποφασιστικής διαμαρτυ-
ρίας για εξελίξεις που τους απασχολούν συνήθως, 
μόνο, όταν αφορούν τους ίδιους…

Το τεκμήριο του ενδιαφέροντος για το μέλλον 
της εργασίας στην Τράπεζα φάνηκε και στην προ-
ηγούμενη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας 
(23/10/2021), όπου αναλύθηκε όλη η ως άνω ζοφερή 
πραγματικότητα στην οποία συμφώνησε και ο παρι-
στάμενος Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε. (Γ. Μότσιος) που 
επιβεβαίωσε τους κινδύνους από τις αντεργατικές προ-
κλήσεις της εποχής μας που στην πιο ήπια μορφή τους 
οδηγούν στην υπερβολική συρρίκνωση και υποστελέ-
χωση του Κλάδου μας.

Στο χώρο μας με τις πρωτοβουλίες και τις συμφω-
νίες του Σωματείου μας (εκ του Νόμου το μόνο που 
διαβουλεύεται και υπογραφεί συμφωνίες με τον εργο-
δότη, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί το ΣΥΝΟΛΟ των 
εργαζομένων της Eurobank), μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΙ-
ΧΑΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ για οικονομοτεχνικούς/
διαρθρωτικούς λόγους, ούτε ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕ-
ΚΤΗΜΕΝΩΝ ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ή ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

Όλες οι εξωτερικεύσεις των εργασιών της Τράπε-
ζας που παραχωρήθηκαν σε τρίτους έγιναν με την 
συναίνεση των εργαζομένων που αφορούσαν και 
κάτω από πλέγμα σοβαρών κινήτρων για την ομαλή 
μεταφορά της εργασιακής τους σχέσης στον διάδοχο 
εργοδότη.

  θα πρέπει όμως να μην εφησυχάζουμε.
  οι κίνδυνοι μας αφορούν όλους.
  η αδιαφορία για τα εργασιακά είναι εμπόδιο για 
μία πιο αποτελεσματική προστασία που μόνο τα 
συνδικάτα παρέχουν και όχι το μονομερές διευ
θυντικό δικαίωμα.

Η Πολιτεία που έχει ενισχύσει και συνδράμει αποφα-
σιστικά και διαχρονικά το ελληνικό τραπεζικό σύστη-
μα οφείλει να λάβει μέτρα κατά της δραματικής συρ-
ρίκνωσης των Τραπεζών (Καταστήματα-ATMs-Προ-
σωπικό) και κατά της σαλαμοποίησης των εργασιών 
τους και την αντίστοιχη εκχώρηση τους σε τρίτους 
(αποσχίσεις).

Η ενότητα στη βάση των εργαζομένων και η συ-
σπείρωση τους στα Συνδικάτα αποτελούν στοιχειώδες 
και αυτονόητο καθήκον τους. 

Η ΑΝΑΓΚΗ
της συνδικαλιστικής προστασίας
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Συμφωνήσαμε με την Τράπεζα 
την επέκταση της άδειας προετοιμασίας εξετάσεων  

πιστοποίησης κατά μία (1) ημέρα
Με την ανακοίνωσή μας Νο 234/17-09-2021, σας είχαμε ενημερώσει για την παρέμβασή μας προς τα αρ-

μόδια στελέχη της Τράπεζας για λελογισμένη χρήση σεμιναρίων, e-learning, πιστοποιήσεων κλπ για το Προ-
σωπικό του Δικτύου Καταστημάτων, λόγω έλλειψης χρόνου.

Επανήλθαμε με την επιστολή με Α.Π. 020/10-01-2022 και ζητήσαμε από την Τράπεζα, για την αποσυμφό-
ρηση του προβλήματος, την επέκταση της άδειας για προετοιμασία εξετάσεων πιστοποίησης που έχει θεσμο-
θετηθεί με την Ε.Σ.Σ.Ε. 09/03/2018, κατά μία (1) ημέρα.

Αθήνα, 10/01/2022
Α.Π.: 020

Προς: κα Νατάσσα Πασχάλη, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Κοιν.: α) κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο
 β) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking 
 γ) κ. Ιωάννη Σεραφειμίδη, Γενικό Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων
 δ) κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 

Θέμα: Επέκταση / διεύρυνση άδειας για προετοιμασία εξετάσεων πιστοποίησης (Ε.Σ.Σ.Ε. 09/03/2018)

Σχετ: Η με Α.Π. 891/16-09-2021 επιστολή μας

Με την ως άνω σχετική επιστολή μας είχαμε έγκαιρα επισημάνει τη μεγάλη πίεση και την έλλειψη χρόνου των συνα-
δέλφων που είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα συνεχόμενα e-learning σεμινάρια για πιστοποιήσεις και επανα-
πιστοποιήσεις που η επαγγελματική τους κατάρτιση επιβάλλει. Απαιτείται επιπλέον χρόνος όχι μόνο για τη συμμετοχή 
των συναδέλφων στις εξετάσεις, αλλά και για να διαβάσουν. 

Χρόνος στους συναδέλφους που παράλληλα εργάζονται δεν υπάρχει!
Σας είχαμε ζητήσει η όλη διαδικασία «να γίνεται με οργάνωση και μέτρο που θα λαμβάνει υπόψη της, όχι μόνο τις 

συνθήκες λειτουργίας στα καταστήματα (ελλείψεις προσωπικού, πίεση για αποτελέσματα, covid-19, φόρτιση από πε-
λάτες και έλεγχοι για προστασία από κορονοϊό) αλλά και τον όγκο της εκπαίδευσης που έχει ανατεθεί στον καθένα».

Δυστυχώς όμως στο διάστημα που μεσολάβησε το πρόβλημα αντί να μετριαστεί… εντείνεται!!
Η επαφή μας με τους συναδέλφους το επιβεβαιώνει καθημερινά.
Κατόπιν τούτου σας ζητάμε να επεκταθεί και να διευρυνθεί η σχετική άδεια για προετοιμασία των εξετάσεων 

πιστοποίησης των συνάδελφων που είχαμε προβλέψει με την Ε.Σ.Σ.Ε. της 9/3/2018 για μία (1) εργάσιμη ημέρα με 
αποδοχές.

Οι εργαζόμενοι που τους αφορά δεν παραγνωρίζουν την αναγκαιότητα της γνώσης και είναι πρόθυμοι να ανταπο-
κριθούν επάξια στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν έχουν χρόνο διαθέσιμο, όμως!

Ελπίζουμε στην ανταπόκριση σας στο ως άνω αίτημά μας.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ

Η επιστολή του Union
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Τελικά, το αίτημά μας έγινε αποδεκτό από την Διοίκηση της Τράπεζας και στις 24/01/2022, υπογράψαμε το 
σχετικό Πρακτικό Συμφωνίας που αυξάνει τις ημέρες αδείας σε δύο (2). Το κείμενο έχει ως εξής:

Το Πρακτικό Συμφωνίας
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Αποδεικνύεται έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά, ότι οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που ακουμπούν πραγμα-
τικά στα προβλήματα του Προσωπικού και προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις, έχουν και μεγαλύτερες δυνατότητες 
υλοποίησης σε αντίθεση με λαϊκίστικες και δημαγωγικές προσεγγίσεις που σκοπό έχουν μόνο να χαϊδεύουν αυτιά 
χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό όφελος στους εργαζόμενους…
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Με τηλεφωνική ενημέρωση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
στις 11 Ιανουαρίου 2022 πληροφορηθήκαμε ότι η Τράπεζα απεφάσισε το 3ο κατά σειρά 

κλείσιμο άλλων 25 Καταστημάτων της (σύνολο 76 με όσα προηγήθηκαν) πάρα το γεγονός ότι: 

1. Παραμένει από τις συστημικές Τράπεζες αυτή με το μικρότερο Δίκτυο καταστημάτων.
2. Πρόσφατα ολοκλήρωσε αντίστοιχο project και έκλεισε το Β’ εξάμηνο του 2020, άλλα 25 καταστήματα (είχε 

προηγηθεί το κλείσιμο 26 κατ/των).
3. Θα δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή σε πολλές τοπικές κοινωνίες που θα στερηθούν τις υπηρεσίες των 

καταστημάτων, αλλά θα τεθούν και εκτός Eurobank πολλοί πελάτες και συναλλασσόμενοι.
4. Έρχεται σε αντίθεση με την εκφρασμένη θέση του retail, όπως αποτυπώνεται στην ανακοίνωσή μας Νο 

210/25-05-2021: 
5. «Τα υποκαταστήματα παραμένουν, λιγότερο ως κόμβοι συναλλαγών, περισσότερο ως κόμβοι παροχής 

εξειδικευμένων συμβουλών και ως σημεία επαφής με την τοπική κοινωνία όπου όχι μόνο δεν αποθαρρύ-
νουμε αλλά αντίθετα επιδιώκουμε την προσέλκυση νέων πελατών».

6. Θα υπάρξει και αναταραχή στην προσωπική, οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή αρκετών συνα-
δέλφων που υπηρετούν σε κάποια από αυτά τα καταστήματα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η υπηρεσιακή 
τους αρτιότητα και αφοσίωση.

7. Εύλογες είναι οι αρνητικές εντυπώσεις και αναμενόμενες οι αντιδράσεις του οργανωμένου συνδικαλιστι-
κού κινήματος στην Τράπεζα και στον Κλάδο, αλλά και στην Κοινή Γνώμη από μια απόφαση που πάρθηκε 
πρόχειρα, χωρίς διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή 
αιφνιδιαστικά!!! Έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι η συνεκτίμηση των θέσεων του Σωματείου έχει οδη-
γήσει στην ομαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση τέτοιων εγχειρημάτων. 

Η θέση του Union
Ισχύει η θέση που είχαμε διατυπώσει στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ με την ΔΙΟΙΚΗΣΗ στις 

24/08/2020 για το ίδιο θέμα (τότε αφορούσε το κλείσιμο 26 κατ/των, 12 στην Αττική, 5 στην Θεσσαλονίκη, 
και 9 στην υπόλοιπη Ελλάδα). Είχαμε τότε τοποθετηθεί εγγράφως προς τον κ. Φ. Καραβία, την κα Ν. Πασχά-
λη και τον κ. Π. Σωτηρόπουλο. 

  «…Δεν αιτιολογείται επαρκώς το κλείσιμο των συγκεκριμένων Μονάδων και το όφελος που θα αποκομίσει η Τράπεζα 
από αυτό….»

  «Να μην υπάρξουν Τροποποιητικές Καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας για το «πλεονάζον» Προσωπικό και να λη-
φθούν όλα τα μέτρα, ώστε να δοθούν εναλλακτικές επιλογές στους εργαζόμενους».

Παραμείναμε στις ίδιες θέσεις και καλέσαμε την Τράπεζα να σεβαστεί το ήρεμο εργασιακό κλίμα που 
υπάρχει. Αν κάποιοι θέλουν να αναδειχθούν μέσα από εντάσεις και προσωπικές πολιτικές να γνωρίζουν ότι 
θα διαψευσθούν και θα αποκαλυφθούν. 

ΕΜΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ 
/ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ.

 Συμφωνία

 Διαβούλευση Union-Διοίκησης
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Παρεμβήκαμε, για να μετριαστούν οι δυσμενείς συνέπειες  
για τους συναδέλφους από το αναιτιολόγητο και αιφνιδιαστικό 

κλείσιμο των 25 Καταστημάτων της Τράπεζας 

Ανάγκη «σωστών χειρισμών» για τη διαχείριση του  
Προσωπικού, τόσο των καταστημάτων που έκλεισαν,  

όσο των υπολοίπων στους οποίους αφορούσε  
το νέο VES 2022 (Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου)

Πρώτοι απ’ όλους καταγγείλαμε και εντός και εκτός Τράπεζας την αιφνίδια εξαγγελία για το κλείσιμο των 
25 Καταστημάτων της Τράπεζας που έγινε πρόχειρα, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μαζί μας, σύμφωνα με 
το υπάρχον νομικό πλαίσιο και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, όπως ακριβώς θεμελιώνει η σχετική ανακοίνωση 
ΔΙΑΦΩΝΙΑ/ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του Σωματείου μας (Ανακοίνωση Νο 10/12-01-2022).

Νέα Παρέμβαση του Union
«Επιθυμούμε ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση όλων των εργαζομένων της Τράπεζας να υποβάλ-

λουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τα παρακάτω πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν μεγάλο μέρος του Προσωπικού.

Όπως γνωρίζετε, η εξαγγελία για κλείσιμο 25 Καταστημάτων, έγινε πρόχειρα, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μαζί μας 
όπως το νομικό πλαίσιο επιβάλει και χωρίς τον δέοντα στρατηγικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα επί ένα σχεδόν μήνα να δημιουρ-
γήσει συνθήκες σύγχυσης και αβεβαιότητας στο Προσωπικό που επηρεάζεται από την απόφαση, αλλά και να δώσει χώρο σε 
κάποιους να δράσουν δημαγωγικά και παραπλανητικά. 

Με την ανακοίνωση του VES αρχίζει ουσιαστικά ο προβληματισμός αυτού του μέρους του Προσωπικού για τις επιλογές που 
καλείται να κάνει. Το πρόγραμμα έχει ημερομηνία λήξης την 28/02/2022. Είναι λοιπόν λογικό και απαραίτητο, οι ημερομηνίες 
παύσης εργασιών των 25 Καταστημάτων να μετατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατό να εκτιμη-
θούν οι ανάγκες που θα υπάρχουν μετά τις αποχωρήσεις και οι επιλογές που θα έχουν απομείνει στους παραμένοντες.

Ο ορισμός της Μονάδας υπηρεσίας με ημερομηνία αναφοράς την 01/02/2022, πιθανόν να δημιουργεί πρόβλημα σε περι-
πτώσεις αμοιβαίας συμφωνίας για αποχώρηση, στερώντας την δυνατότητα αλλαγής θέσης, αποχαρακτηρισμού ρόλου κλπ που 
θα έβρισκε σύμφωνα και τα δύο μέρη. 

Τέλος, επισημαίνουμε την ανάγκη σωστών χειρισμών εκ μέρους των αρμοδίων στελεχών, αποφυγή των «ερασιτεχνισμών» 
που χαρακτήρισαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και του κλίματος ασάφειας και ανασφάλειας, ώστε να ολοκληρωθούν 
ομαλά και τα δύο προγράμματα.

Ελπίζουμε οι εποικοδομητικές παρατηρήσεις μας στις πραγματικές διαστάσεις που δημιουργεί το εν θέματι ζήτημα να 
γίνουν αντιληπτές και σεβαστές προς όφελος του καλού εργασιακού κλίματος, αλλά και των βασικών δικαιωμάτων των εργα-
ζομένων».

Έχουμε την αίσθηση ότι γίνεται καταχρηστικά η 
άσκηση του δικαιώματος της Τράπεζας, τόσο στις 
ΑΠΟΣΧΙΣΕΙΣ Υπηρεσιών / Μονάδων της, όσο στο 
κλείσιμο των Καταστημάτων της και στην αντίστοιχη 
συρρίκνωση του Προσωπικού της.

Θα ερευνήσουμε το όλο θέμα αρμοδίως…

Θα χρειαστεί και η συνδρομή της Ο.Τ.Ο.Ε. για τον 
σκοπό αυτό, αφού το φαινόμενο είναι παντραπεζικό/
κλαδικό!

Όταν η Ο.Τ.Ο.Ε. θέτει ως βασική διεκδίκηση για τη 
νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. την εξαφάνιση της ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ των Τραπεζών (με «δανεισμό» 
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εργαζομένων, με ανάθεση «υπεργολαβιών» κλπ) θα 
πρέπει όλο το συνδικαλιστικό κίνημα στις Τράπεζες  
ενωμένο να επιβάλει αυτή την ανάγκη και άρα η 
κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών σε τραπε-
ζικές εργασίες να είναι αποκλειστικά έργο των ΤΡΑ-
ΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ και αν υπάρχουν κενά (που 
υπάρχουν) να γίνουν νέες προσλήψεις στο τακτικό 
Προσωπικό των Τραπεζών.

Βασικός σκοπός των ανακεφαλαιοποιήσεων των 
Τραπεζών κατά την πρόσφατη οικονομική και τραπε-
ζική κρίση δεν ήταν μόνο η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ του Συστή-
ματος, αλλά και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ, στις Τράπεζες.

Η οικονομική δυσπραγία και η ανεργία είναι πυ-
ριτιδαποθήκη κοινωνικών εκρήξεων και αυτό το γνω-
ρίζουν καλά και όσοι θα κληθούν να διαχειριστούν 
αυτές τις εύλογες κρίσεις.

Είμαστε εδώ για κάθε δίκαιο αίτημα των 
συναδέλφων μας με αίσθημα ευθύνης απένα-
ντι σε όλους: Διοί κηση και Προσωπικό, αφού 
αυτό επιτάσσει το καθήκον μας που αναγνω-
ρίζει η νομοθεσία, ως η πλέον αντιπροσωπευ-
τική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζο-
μένων όλης της Τράπεζας.

Μαζευτείτε!!!
 Η σταθερή και διαχρονική αξία της Eurobank 

ήταν πάντα οι εργαζόμενοι
Μην απαξιώνετε και μην προσβάλλετε τους παλιούς  

συναδέλφους και όσους δεν επιλέγουν να αποχωρήσουν

Στην ανακοίνωσή μας Νο 18/17-02-2022 και 
αντίστοιχο υπόμνημα μας προς την Διοίκηση 
(Α.Π.: 040/07-02-2022) δεν καταγγείλαμε μόνο 

το αιφνιδιαστικό και αναιτιολόγητο κλείσιμο των 25 
Καταστημάτων της Τράπεζας, αλλά τονίσαμε και την 
ανάγκη «σωστών χειρισμών» για την διαχείριση της 
απασχόλησης των συναδέλφων που απασχολούσαν, 
αλλά και όλων, ενόψει του νέου Προγράμματος Εθε-
λουσίας Εξόδου.

Προτείναμε και κάποια πρακτικά μέτρα που τελικά 
δεν εισακούστηκαν.

Στην όλη διαδικασία δεν ακολουθήθηκε η νομιμό-
τητα που επιβάλλει τη δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η  μαζί μας.

Κ ύ ρ ι ο ι  τ η ς  Δ ι ο ί κ η σ η ς - α ρ μ ό δ ι ο ι  
κ α ι  « σ υ ν α κ ό λ ο υ θ ο ι » :

Δημιουργήσατε (κόντρα στην ροή των επιτυχών 
αποτελεσμάτων και καλών επιδόσεων της Τράπεζας) 
μία ΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με το κλείσιμο των 25 
Καταστημάτων (76 κλείσατε τελικά μέσα σε σχεδόν 
ένα χρόνο). Οφείλετε να προστατέψετε το δικαίωμα 
της εργασίας για όλους τους εργαζόμενους που επιθυ-
μούν να συνεχίσουν στην Τράπεζα και λόγοι οικονο-
μικοί-οικογενειακοί δεν τους επιτρέπουν να πάρουν 

το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου.
Αυτοί οι συνάδελφοι του Δικτύου, αλλά και οι αντί-

στοιχοι των ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ της 
Τράπεζας δέχτηκαν πιέσεις αποχώρησης και έμμεσες 
απειλές από κάποιους που θεωρούν τον εαυτό τους μη 
αναλώσιμο, εντελώς λανθασμένα βέβαια από ό,τι έχει 
δείξει η ιστορία της Τράπεζας…

Οφείλατε να τους μαζέψετε!!!
Αν όχι, τότε εκτελούν δικές σας εντολές και τότε η 

αντίδραση μας θα είναι διαφορετική.
Γίναμε γνώστες περιπτώσεων που η «απλή ενημέ-

ρωση» είχε μεταβληθεί σε έμμεση ή ακόμα και άμεση 
απειλή και κινδυνολογία με απίθανα επιχειρήματα. 
Έφταιξε βέβαια και το γεγονός ότι την επικοινωνία εί-
χαν αναλάβει και στελέχη χωρίς προηγούμενη εμπει-
ρία στην διαχείριση τέτοιων θεμάτων.

Κατανοήσαμε και σεβαστήκαμε την αγωνία των συ-
ναδέλφων σε καταστήματα που είχαν την «τύχη» να 
κλείσουν παρόλο που πήγαιναν καλά, ακυρώνοντας 
έτσι τους κόπους και την προσωπική απόδοση κάθε 
εργαζόμενου. Οι συνάδελφοι αυτοί καλέστηκαν να 
πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν την ζωή τους. 

Διαφωνήσαμε όμως με την καλλιέργεια κλίματος 
αβεβαιότητας και φόβου σε συναδέλφους που δεν 
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ανήκουν στις Διευθύνσεις της Γ.Δ. Κεντρικών & Λει-
τουργιών που πριμοδοτούνται από το πρόγραμμα ή 
και σε συναδέλφους που υπηρετούν σε Διευθύνσεις 
που εξαιρέθηκαν από το πρόγραμμα (άρα δεν υπάρ-
χει «πλεονάζον» Προσωπικό) με εντελώς αδόκιμες 
προσεγγίσεις.

Ήμασταν λοιπόν υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσουμε 
ορισμένα ζητήματα, προς αποφυγή παρεξηγήσεων 
και για την διατήρηση του σωστού κλίματος που θα 
βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων.

Το τελευταίο εφεύρημα ήταν ότι για κάποιους κα-
ταργείται η θέση τους (όχι το τμήμα που υπηρετούν) 
και σε λίγο καιρό δεν θα έχουν αντικείμενο. Κατανο-
ούμε ότι με την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών 
επιχειρείται και μείωση του απαιτούμενου Προσωπι-
κού, όμως οφείλουμε να τονίσουμε προς κάθε κατεύ-
θυνση ότι στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι και η 
ανάθεση αντικειμένου εργασίας στους υπαλλήλους 
του καθώς και η εκπαίδευσή τους ώστε να ανταπεξέρ-
χονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τους νόμους 
και τον Οργανισμό Υπηρεσίας Προσωπικού-Κανονι-
σμό Εργασίας.

Το γνωστό επιχείρημα ότι αυτή είναι η τελευταία 
εθελούσια, ακούγεται από το 2018. Μάλιστα, επισή-
μως η Τράπεζα το δήλωσε στα Πρακτικά Διαβούλευ-
σης το 2020. Στοιχηματίζουμε ότι ούτε η Διοίκηση της 
Τράπεζας γνωρίζει αυτή την στιγμή εάν θα υπάρξει 
άλλο πρόγραμμα ή όχι…

Το καινούργιο επιχείρημα είναι ότι η Τράπεζα θα 
διώξει Προσωπικό με τη νόμιμη αποζημίωση. Θέλου-
με να τονίσουμε ότι για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα 
οι απολύσεις είναι κόκκινη γραμμή. Πολύ περισσότε-
ρο όταν υπονοούνται για οικονομοτεχνικούς λόγους 
και σε αντίθεση με όσα συμφωνήθηκαν με το Σωμα-
τείο (Σ.Σ.Ε. 2021). Διακηρύττουμε λοιπόν ότι τέτοιες 
προσπάθειες θα μας βρουν δυναμικά αντίθετους. 

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια να οδηγηθούν 
στην έξοδο εργαζόμενοι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η απόδοσή τους, τα προσόντα τους και η προσφορά 
τους. Το να βλέπεις αριθμούς και όχι πρόσωπα έχει 
και τον κίνδυνο της αύξησης των λειτουργικών κινδύ-
νων την επόμενη ημέρα. 

Κύριοι  της Διοίκησης,

Σας γράψαμε στην ανακοίνωσή μας Νο 18/17-02-
2022 ότι «Βασικός σκοπός των ανακεφαλαιοποιήσεων 
των Τραπεζών κατά την πρόσφατη τραπεζική κρίση 
δεν ήταν μόνο η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ του Συστήματος, αλλά 

και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στις Τρά-
πεζες».

Φαίνεται ότι αυτό δεν ελήφθη υπ’ όψιν.

Κάποιοι γέλασαν ταυτίζοντας τις αυξήσεις του Με-
τοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με τους ΙΔΙΩΤΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και το δικό τους ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑ…

Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική.

Η Eurobank διεσώθη από την οριστική χρεοκοπία 
με την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου το 2013 
που καλύφθηκε κατά 100% από το Κράτος (Ε.Τ.Χ.Σ.) 
με ένα υπέρογκο ποσό που άγγιξε τα 6 δισ. €!!!

Στις αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που ακο-
λούθησαν το 2014 και το 2015 η ιδιωτική συμμετοχή 
συνολικά δεν ξεπέρασε τα 4,8 δισ. €…

Αλλά άξιο αναφοράς είναι και η ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ της Eurobank το 2009 με την αγορά 
από το Κράτος προνομιούχων μετοχών αξίας 950 εκ. € 
που ήταν «φιλί ζωής» στην πρωτοεμφανιζόμενη τότε 
τραπεζική κρίση…

Όταν λοιπόν το Κράτος έχει ενισχύσει με κεφάλαια 
συνολικά τις Τράπεζες με 64 δισ. € (τα 50,6 δισ. € στις 
τέσσερις στις συστημικές Τράπεζες), για να μην εξα-
φανιστούν από τον χάρτη, ταυτόχρονα προστατεύει 
και την απασχόληση την οποία αυτές τελικά μείωσαν 
συνολικά πάνω από 50% περίπου από την κρίση και 
μετά!!!

Με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών το 
Προσωπικό των Τραπεζών ήταν 66.969 υπάλληλοι 
στις 31/12/2009 και σήμερα έχει πέσει κάτω από τους 
29.000 υπαλλήλους.

Αντικειμενικά λοιπόν τα περιθώρια περαιτέρω 
αποχωρήσεων έχουν στερέψει και πλέον η αποδυνά-
μωση του Προσωπικού από ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΥΣ εγκυμονεί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ…
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Η ασθενής μνήμη των Διοικούντων

Όταν η Eurobank είχε φτάσει στο σημείο μηδέν και π ρ ι ν  τη διασώσει το Κράτος με την καταβολή στο 
Μετοχικό της Κεφάλαιο 5,839 δισ. € η τότε Διοίκηση είχε εκδώσει και δημοσιοποιήσει μία ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύμφωνα με την οποία:

1. «…Διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών και των εργαζομένων της Τράπεζας…».
2. «…Σε όλες τις προσπάθειες αυτές, κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσει το Προσωπικό της Τράπεζας, το οποίο ανέκαθεν υπήρξε 

ο ισχυρότερος υποστηρικτής των στρατηγικών πρωτοβουλιών της (της Eurobank)!!!».
(Ανακοίνωση Eurobank 22 Απριλίου 2013, πριν τις συγχωνεύσεις με Νέο Τ.Τ. και Νέα PROTON BANK…).

Ελπίζουμε η σ η μ ε ρ ι ν ή  Διοίκηση και ειδικά η κ ο ρ υ φ ή  της που απολαμβάνει της εκτίμησής μας μέχρι 
τώρα να μην ξεχάσει τις υποχρεώσεις της στους παλιούς «στρατιώτες» της Τράπεζας και να τους αντιμετωπίζει με 
τον οφειλόμενο ΣΕΒΑΣΜΟ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

Η περιρρέουσα, «πυρακτωμένη» ατμόσφαιρα, δεν προσφέρεται για διαταράξεις του ήρεμου εργασιακού κλί-
ματος και εντάσεις που θα βλάψουν ΟΛΟΥΣ…

Αυτό αποτελεί και τελευταία προειδοποίηση από την πλευρά μας.

Καθρέφτης των δικών σας προσπαθειών, αλλά και των ορθών επιλογών 
της Διοίκησης και των στελεχών της, καθ’ όλη την ιεραρχική πυραμίδα, 
ήταν τα ανακοινωθέντα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Τρά-

πεζας για την χρήση του 2021.

Παρά την π α ν δ η μ ί α  με την Covid-19 και την οικονομική δυσπραγία που 
αυτή έχει επιφέρει στην χώρα μας η Eurobank πέτυχε αποτελέσματα καλύτερα 
των αρχικών προσδοκιών σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κε-
φαλαιακής επάρκειας.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 900 εκ. € και τα προσαρμο-
σμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 424 εκ. €, με απόδοση των ιδίων κεφα-
λαίων 8,2%!

Η Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη NPEs: 6,8% για το 
2021 και με δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 16,8%. 

Σημαντικοί για μας είναι και οι εξής δείκτες:

  Αύξηση καταθέσεων κατά 5,9 δισ. € (σύνολο 53,2 δισ. €).
  Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων: Από 79,1% σε 73,2%.
  Βελτίωση δείκτη κάλυψης ρευστότητας: από 123,7% σε 152,4%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EUROBAnK 2021

Εύγε!
Ήρθε η ώρα της επιβράβευσης του Προσωπικού
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Φωκίων Καραβίας

Σ χολιάζοντας τα αποτελέσματα της Τρά-
πεζας δήλωσε:

«Το 2021 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για την Eurobank. 
Ολοκληρώνονται με επιτυχία το σχέδιο εξυγίανσης του ισο
λογισμού (καθοριστική σε αυτό ήταν η ρεαλιστική 
στάση του Union Eurobank και οι συμφωνίες που σύ
ναψε με τα αντισυμβαλλόμενα μέρη), γίναμε η πρώτη 
συστημική Τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη NPEs, στο 6,8%, 
κάτι που αποτελεί σημείο καμπής για το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα μετά από 10 και πλέον χρόνια οικονομικής κρίσης».

Ήρθε λοιπόν η ώρα και για μία δ ί κ α ι η  και σ υ -
ν ο λ ι κ ή  αναγνώριση της προσφοράς των εργαζο-
μένων στην επαναφορά της Eurobank στον ενάρετο 
κύκλο της ανάπτυξης και της κερδοφορίας.

Τώρα μπορούμε να μιλάμε για εύλογη αύξηση των 
αποδοχών των εργαζομένων και επαναφορά των 
διατακτικών σίτισης (κουπόνια) που είχαν καταρ-
γηθεί, λόγω της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης.

Το αίτημα είναι ε π ί κ α ι ρ ο  και π ι ε σ τ ι κ ό , γιατί 
εξαιτίας των επιπτώσεων από την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία και τον εκατέρωθεν παγκόσμιο οι-
κονομικό πόλεμο που βιώνουμε, ο πληθωρισμός είχε 

(και θα έχει) ραγδαία άνοδο που συμπιέζει ασφυκτικά 
την καταναλωτική δύναμη των εργαζομένων. Η ακρί-
βεια σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, σε συνδυασμό 
με την οικονομική κρίση (ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί) 
και την πανδημία (που δε λέει να υποχωρήσει) δημι-
ουργούν εφιαλτικό, οικονομικό βρόγχο στα εισοδή-
ματα του Προσωπικού.

Μπορεί η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπό-
ριο να μπήκαν σε αχαρτογράφητα νερά, όπως δήλωσε 
ο κ. Φ. Καραβίας, αλλά παράλληλα ο ίδιος διαβεβαίω-
σε, ότι:

«Έχοντας επιτύχει όλους τους στόχους που είχαν 
τεθεί για το 2021, η Eurobank χωρίς να αγνοεί τις 
επιπτώσεις από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, 
βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος…».

Ο αισιόδοξος στρατηγικός σχεδιασμός 2022-2024 της 
Τράπεζας που ανακοινώθηκε θα στηριχτεί και πάλι, 
για να υλοποιηθεί, στο Προσωπικό της Τράπεζας.

Ζητάμε, περιμένουμε και ελπίζουμε η Τράπεζα να 
ανταποδώσει προς τους εργαζόμενους της την οφειλό-
μενη, δίκαιη ανταμοιβή της προσφοράς τους…

Στη Eurobank: 
 Δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος

Στη Eurobank: 
 Υπάρχουν εργαζόμενοι με ψυχή και αγώνα!

Μέτρα προστασίας συναδέλφων Δικτύου Καταστημάτων 
Τράπεζας - Πρόσληψη Security

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας για την προστασία 
του συναλλασσόμενου κοινού με τις Τράπεζες και των συναδέλφων από την Covid-19 και την προφανή αδυ-

ναμία υποστήριξης του μέτρου από την πλευρά του Προσωπικού, σας κοινοποιήσαμε την επιστολή μας με Α.Π. 
935/03-11-2021 προς την Διοίκηση της Τράπεζας με συγκεκριμένη πρόταση για την αποτελεσματική και ορθή 
εφαρμογή της αναμενόμενης Κ.Υ.Α.
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Αθήνα, 03/11/2021
Α.Π.: 935

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη, GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Κοιν.: 1) κ. Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank
 2) κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο, Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank
 3) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking
 4) κ. Ιωάννη Σεραφειμίδη, Γενικό Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων
 5) κ. Παν. Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας

Θέμα: Μέτρα προστασίας συναδέλφων Δικτύου Καταστημάτων Τράπεζας

Σχετ.:  Η με Α.Π. 817/12-04-2021 επιστολή μας

Αγαπητή κυρία Πασχάλη,

Βρισκόμαστε σε αναμονή της έκδοσης της Κ.Υ.Α. (προβλέπεται για μεθαύριο Παρασκευή) για τα νέα μέτρα προστασί-
ας από τον κορωνοϊό που ήδη έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης, τα οποία αναμένεται να τεθούν 
σε ισχύ από το Σάββατο 06/11/2021.

Τα μέτρα αυτά προβλέπουν ότι οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας θα χρειάζονται να δείξουν μοριακό ή rapid test και 
οι λοιποί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, για να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία στα τραπεζικά καταστή-
ματα.

Οι προβλεπόμενες ποινές αναβαθμίζονται και διπλασιάζονται με πρόστιμο που θα ξεκινά από 5.000 € και 15 ημέρες 
α ν α σ τ ο λ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  του καταστήματος της Τράπεζας, αν δεν τηρεί το μέτρο.

Όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν (Βλ. σχετική προηγούμενη επιστολή μας) το κλίμα είναι τεταμένο σε πολλές πε-
ριπτώσεις ανάμεσα στο συναλλασσόμενο κοινό που κάποιες φορές εκδηλώνει λεκτικές επιθέσεις ή και βίαιες συμπερι-
φορές σε βάρος των υπαλλήλων της Τράπεζας. (Πρόσφατα στην Τράπεζα Πειραιώς πελάτης σε αναμονή εξυπηρέτησης 
απείλησε με μαχαίρι συνάδελφο).

Ως μέσο προστασίας (ψυχολογικής και σωματικής) των συναδέλφων μας στα καταστήματα της Τράπεζας, επαναλαμ-
βάνουμε την πρόταση που είχαμε καταθέσει τον Απρίλιο του 2021, για πρόσληψη Προσωπικού από Εταιρείες Ιδιω-
τικής Φύλαξης και Προστασίας (Security) που θα αναλάβει και την διαδικασία ελέγχου των μέτρων για την αποφυγή 
μετάδοσης της Covid-19.

Οι υπηρετούντες στα καταστήματα συνάδελφοι δεν επαρκούν και για αυτά τα καθήκοντα ελέγχου των πελατών της 
Τράπεζας (παντού υπάρχει έλλειψη Προσωπικού), αλλά επιπλέον είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο σύγκρουσης με τυ-
χόν δύστροπους συναλλασσόμενους, περίπτωση που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε.

Τέλος, θεωρούμε ότι δεν είναι στα καθήκοντα των συναδέλφων αυτή η καθαρά εξωτραπεζική δραστηριότητα με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται.

Σαν Σωματείο δεν είμαστε κατά αυτού του μέτρου της Πολιτείας, αλλά ο τρόπος εφαρμογής του ειδικά στις Τράπεζες 
θα πρέπει να λάβει υπόψη του την πρόταση μας, άλλως φοβούμαστε ότι θα ατονήσει και δεν θα εφαρμόζεται, σε βά-
ρος της δημόσιας υγείας συναδέλφων και πελατών, υπό την «σκιά» των επικείμενων προστίμων. 

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.                                       

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ

Η επιστολή του Union
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Ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια και υγεία  
στην εργασία των συναδέλφων σε μονάδες ετήσιας  
εργασίας-πλήρους απασχόλησης (annual work unit)  

ή σε κέντρο υποδοχής πελατών (meeter greeters)  
ή και σε ψ η φ ι α κ ά  καταστήματα (e-spokes)

Να μην επιβαρύνεται ο εργαζόμενος τα Rapid Test 
που προβλέπει η Κ.Υ.Α., Νο Δ1α/Γ.Π. οικ.69459/5-11-2021

Υπενθυμίσαμε προς κάθε κατεύθυνση τις οδηγίες 
και τις συστάσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Γενική Γραμμα-
τεία Εργασίας και Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) σχε-
τικά με την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων της 
Τράπεζας από μυοσκελετικές παθήσεις που δημιουρ-
γούνται από εργονομικές παραλείψεις στις σωστές 
προδιαγραφές των θέσεων εργασίας του Προσωπι-
κού. Επισημαίνεται ότι:

  Στο άρθρο 11, Παράρτημα Ι, παρ. 1.4 και 1.5, του 
Π.Δ. 398/94 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/19-12-1994) περιγρά-
φονται οι προδιαγραφές της επιφάνειας εργασίας 
και του καθίσματος εργασίας.

  Στο άρθρο 2, παρ. 3, του Π.Δ. 89/99 (Φ.Ε.Κ. 94/
Α/13-5-1999) προβλέπεται ότι οι αρχές της εργονο-
μίας για τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας και 
τη στάση των εργαζομένων όταν χρησιμοποιούν τον 
εξοπλισμό εργασίας πρέπει να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη από τον εργοδότη κατά την εφαρμογή των 
ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας.

  Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1, του Π.Δ. 398/94 και 
το άρθρο 43 του Ν. 3850/2010, στο πλαίσιο της υπο-
χρέωσης του εργοδότη να έχει στη διάθεσή του μια 
γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργα-

σία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων, ο εργοδότης προβαίνει σε ανάλυση 
των θέσεων εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση των 
συνθηκών ασφάλειας και υγείας που παρουσιά-
ζουν, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ενδεχόμενους κινδύ-
νους για την όραση, τα σωματικά προβλήματα και 
την πνευματική καταπόνηση των εργαζομένων… Η 
εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τον τεχνικό 
ασφάλειας και ιατρό εργασίας οι οποίοι στο πλαί-
σιο των συμβουλευτικών τους αρμοδιοτήτων, έχουν 
υποχρέωση να επιβλέπουν τις συνθήκες εργασίας 
και την υγεία των εργαζομένων εφαρμόζοντας τα 
άρθρα 14 και 17 του Ν. 3850/2010 αντίστοιχα.

  Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 
84/Α/2-6-2010) παρ. 7, μία από τις γενικές αρχές 
πρόληψης την οποία οφείλει να εφαρμόζει ο ερ-
γοδότης είναι η προσαρμογή της εργασίας στον 
άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση 
των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των 
εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας 
και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να μετριασθεί 
η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργα-
σία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία.

RAPID TEST: Η ως άνω πρόβλεψη / υποχρέωση που 
καθιέρωσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Υ.A.), ως 
έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της επικρατείας υποχρεώνει 
τους τραπεζοϋπάλληλους να υποδέχονται (και να ελέγ-
χουν;) το κοινό που συναλλάσσεται με την Τράπεζα 
κάτω από συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και προϋ-
ποθέσεις. Ανάλογα μέτρα προταθήκαν για την διενέρ-
γεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία.

Η Τράπεζα με την ανακοίνωση της Νο 17/10-11-
2021 και το από 18/11/2021 σημείωμα της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού διευκρίνισε τα 
ισχύοντα μέτρα για τους συναδέλφους και σε ό,τι 
αφορά αυτούς που πρέπει να υποβάλλονται σε Rapid 
Test (μία ή δύο φορές την εβδομάδα) τονίσε:

«Τα Rapid Test διενεργούνται με επιβάρυνση του εργαζό-
μενου σε ιδιωτικές δομές μόνο μέσα στις εργάσιμες ημέρες της 
εβδομάδας, και όχι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου».

«Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών συνεπάγεται για τον 
εργαζόμενο καταλογισμό προστίμου 300€ (για κάθε παρά-
βαση/εβδομαδιαίως) αυτόματα από το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας».
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Έχουμε τονίσει δημόσια και εμπεριστατωμένα 
ότι η πανδημία επιφυλάσσει πολλά δεινά στο 

Προσωπικό της Τράπεζας που, εφόσον εξυπηρετεί 
την πελατεία με φυσική παρουσία, αναγκαστικά 
εκτίθεται σε κίνδυνο μόλυνσης.

Έχουμε διαφωνήσει με την αντισυμβατική υπο-
χρέωση διενέργειας του ελέγχου προς το συναλλασ-
σόμενο κοινό από τους συναδέλφους που εκτός των 
άλλων δεν περισσεύουν, για να κάνουν και αυτή 
την δουλειά.

Θεωρούμε άδικο να επιβαρύνονται οι συνάδελ-
φοι με το κόστος των Rapid Test, γιατί στην συντρι-
πτική πλειοψηφία τους είναι χαμηλόμισθοι και πιε-
σμένοι τόσο ψυχολογικά όσο και εργασιακά.

Θα πρέπει να εκτιμηθεί η συνολική αυταπάρνη-
ση του Προσωπικού της Eurobank από την Διοίκη-
ση και να την αναγνωρίσει έμπρακτα (όχι μόνο με 
λόγια), έτσι ώστε τουλάχιστον η Τράπεζα να πληρώ-

σει (βάσει αποδείξεων) τα υποχρεωτικά Rapid Test 
που η ως άνω Κ.Υ.Α. επιβάλλει.

Εμείς θεωρούμε την ικανοποίηση αυτού του αιτή-
ματος μας ως ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ απέναντι 
στους εργαζόμενους της Τράπεζας και δεν μπορεί 
να επικαλεστεί αυτός ότι τα οικονομικά του συμφέ-
ροντα ή άλλες αιτίες επιβάλλουν την παράκαμψη 
της. Εντάσσεται και αυτή η αποζημίωση στο καθή-
κον του εργοδότη για πρόληψη μετάδοσης μολυ-
σματικών ασθενειών (Covid-19) με συνεκτίμηση της 
προσφοράς τους και της οικονομικής τους δυνατό-
τητας. (Η νομική ρίζα του αιτημάτων μας εδράζεται 
στα άρθρα 657, 658 και 660 του Αστικού Κώδικα).

Για το ζήτημα της κάλυψης του κόστους των υπο-
χρεωτικών Rapid test επανήλθαμε εκ νέου προς την 
Διοίκηση της Τράπεζας με το υπόμνημα μας με Α.Π. 
063/22-03-2022.

Αίτημα προς την Τράπεζα

Αθήνα, 22/03/2022
Α.Π.: 063

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη, GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Κοιν.: κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 

Θέμα: Κάλυψη κόστους υποχρεωτικών Rapid test

Σχετ.: α) Η Νο 256/19-11–2021 ανακοίνωση μας
 β) Η επιστολή συνάδελφων Νέας Ιωνίας (Γ΄ Κτίριο)

Αγαπητή κυρία Πασχάλη,

Μετά την ως άνω (βλ. σχετικό β΄)  μ α ζ ι κ ή  ε π ι σ τ ο λ ή  των συναδέλφων που υπηρετούν στο Γ΄ Κτίριο της Νέας 
Ιωνίας, επαναφέρουμε το εν θέματι  α ί τ η μ α  μας, όπως δημόσια το είχαμε διατυπώσει με την ανακοίνωση μας Νο 
256/19-11–2021.

Η υιοθέτηση του αιτήματος, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν σημαίνει ενθάρρυνση αντιεμβολιαστών. Οι άνθρωποι 
επιζητούν να κάνουν τα Rapid test και α ν η σ υ χ ο ύ ν  για τις υγειονομικές συνθήκες στον χώρο της εργασίας τους…

Στο ενδιάμεσο διάστημα από τον περασμένο Νοέμβριο που διατυπώσαμε το αίτημα, η ζωή έχει γίνει πανάκριβη 
για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ότι με την μικρή επιβάρυνση της Τράπεζας, εφόσον υιοθετήσει το 
αίτημα μας, η δική της ωφέλεια είναι άμεση και πολύπλευρη…

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ.                                      
Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ UniOn EUROBank

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ

Το υπόμνημα του Union
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ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΟΥΣ, ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ & ΠΑΓΕΤΟΥ 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 24 Ιανουαρίου 2022 με τις χιονοπτώσεις στο σύνολο της χώρας δημιούργη-
σαν αντικειμενικά προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις προσέλευσης στην εργασία και επιστροφής στα σπίτια 

των εργαζομένων της Τράπεζας. Μετά από παρέμβαση μας η Διοίκηση της Τράπεζας εξέδωσε οδηγίες για την 
διευθέτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής Προστασίας τα ζητήματα 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση όμως ίσχυαν οι αρχές και οι οδηγίες που διατύπωσε 
στο Δελτίο Τύπου της 24/01/2022 η Γ.Σ.Ε.Ε. γι’ αυτό και παρακαλέσαμε τους αρμόδιους της Τράπεζας αλλά και 
τους συναδέλφους για την συμμόρφωση και την εφαρμογή τους.

Το Δελτίο Τύπου της Γ.Σ.Ε.Ε.
Οι σφοδρές χιονοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινό-

μενα πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Προς τούτο υπεν-
θυμίζονται οι γενικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί και από τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 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 σημαντι-
κής και κυρίως επικίνδυνης επιβάρυνσής τους. 

Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, έχει εκδοθεί 
μόνο Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με το ότι «Οι εργοδότες 
οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερη μέριμνα για όσους εργαζόμε-
νους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους». Εφόσον τα 
Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, καθώς και η Πολιτική Προστασία, εκδώσουν ειδικότερη 
ανακοίνωση στη βάση και του πλαισίου αντιμετώπισης της 
διασποράς της πανδημίας, η Γ.Σ.Ε.Ε. θα επανέλθει με συ-
μπληρωματική ανακοίνωση. Επίσης, λόγω της μη λειτουρ-
γίας των σχολείων σε περιοχές που πλήττονται ή αναμένεται 
να πληγούν από την κακοκαιρία, το Υπουργείο Εργασίας 
οφείλει να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διευκό-
λυνση των εργαζόμενων γονέων. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για 
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομέ-
νων σε συνθήκες ψύχους, έντονων χιονοπτώσεων και παγε-
τού, η Γ.Σ.Ε.Ε. ενημερώνει για τα ακόλουθα:

1. Αδυναμία προσέλευσης των εργαζο-
μένων στην εργασία τους

Οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην 
εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτί-
ας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής 
τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της δικαιού-
νται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες 
αυτές της κακοκαιρίας, 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 οδικών αρτηριών, 
εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού που ακολου-
θεί, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, 
αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολο-
γεί, 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 κα-
τόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, 
να μεταβεί στην εργασία του. Επίσης το δικαίωμα αυτό διατη-
ρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή 
ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαι-
τούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης». Ως εκ τούτου, 
ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, 
της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της 
κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του πχ ότι δεν θα υπάρξει 
επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαι-
ούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής. 

Αντίθετα, στην επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους σε 
ένταση χιονόπτωσης είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνα-
το να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις 
υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά 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 εργαζομένων 
Κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση του πλαισίου οδηγιών για 

την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, 
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να 
λαμβάνονται από τους εργοδότες, σε συνδυασμό κατά περί-
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πτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τη διενέρ-
γεια 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 καρδιοπαθείς, οι πνευμο-
νοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (π.χ. σακχαρώ-
δης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτη-
ριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα 
(πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά 
κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση. Η ένταξη των εργαζομέ-
νων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας 
της επιχείρησης ή (στις λίγες περιπτώσεις που δεν προβλέ-
πεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση 
που προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

► Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: 

  Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασί-
ας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της 
εργασίας και τη 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 θέ-
σεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις 
ατμοσφαιρικές επιδράσεις (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 προ-
στασία από το ψύχος. Ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας 
νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει 
να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύε-
ται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια 
και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτη-
μα 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. 

Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση της καταπόνησης των εργαζομένων λόγω ψύ-
χους, έντονης χιονόπτωσης και παγετού πρέπει να γίνεται με 
τη συμμετοχή του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργα-
σίας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων 

και να αποτυπώνονται στην απαιτούμενη από το νόμο γρα-
πτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι 
τα σωματεία ή/και οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας έχουν το 
δικαίωμα διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών ρυθμί-
σεων, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης 
της καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με 
τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας. 

Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επι-
θεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέρ-
γεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κα-
τατείνουν 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 εξω-
τερικούς χώρους, σε χειρωνακτικές εργασίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν υποχρέωση 
εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά τη χειμε-
ρινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτε-
ραιότητα σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς 
και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των ερ-
γαζομένων και των σωματείων τους και επιβολής των προ-
βλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών 
παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υπο-
δείξεις που τους γίνονται. 

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγιο αίτημα της Γ.Σ.Ε.Ε. προς 
το Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία 
για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσε-
ων για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύ-
σεων για την πρόληψη της καταπόνησης των εργαζομένων και 
ρύθμισης των συνθηκών εργασίας τους στις περιπτώσεις έκθε-
σης σε έντονα καιρικά φαινόμενα (ψύχος, καύσωνας κλπ). 

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

Τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι 
Ομοσπονδίες δύναμης της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι σε επαγρύπνηση 
για τις καταγγελίες των εργαζομένων. 

Η Γ.Σ.Ε.Ε. θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδι-
κάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε 
ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και 
στα θέματα υγείας και ασφάλειας:
• Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων 

της Γ.Σ.Ε.Ε., ΚΕΠΕΑ/Γ.Σ.Ε.Ε. www.kepea.gr.
• Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτι-

κής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας 
της Γ.Σ.Ε.Ε. https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-
pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/. 
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Αργία για το Προσωπικό της Τράπεζας στις περιοχές 
της Αττικής, της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της Κρήτης, 

των Κυκλάδων, των Σποράδων & των Δωδεκανήσων 
στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2022 λόγω της έντονης χιονόπτωσης

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης μας Νο 11/24-01-2022 σας κοινοποιήσαμε ανακοίνωση της Τράπεζας που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα υλοποίησε την κυβερνητική απόφαση για τοπική αργία του Προσωπικού 
που εργάζεται στις περιοχές που επλήγησαν από τον παγετό. Στην ανακοίνωσή της Τράπεζας διευκρινίστηκε και 
ο τρόπος λειτουργίας με Προσωπικό Ασφαλείας στις Κεντρικές Μονάδες που ήταν απαραίτητες για την λειτουρ-
γία της Τράπεζας συνολικά. Επισημάναμε την ανάγκη για την τήρηση των οδηγιών από όλα τα αρμόδια στελέχη 
της Τράπεζας, αλλά και από τους εργαζόμενους που τους αφορούσαν οι οδηγίες. 

Εύλογα λοιπόν, τέθηκε το ερώτημα για την αποζημίωση, όσων εργάστηκαν τις παραπάνω ημέρες αργίας, ιδίως 
δε για λόγους ίσης μεταχείρισης προς τους συναδέλφους τους που δεν εργάστηκαν (αλλά αμείφθηκαν κανονικά, 
όπως προβλέπεται για τις ημέρες αυτές). Ως εκ τούτου άμεσα αποστείλαμε σχετικό υπόμνημα/αίτημα (Α.Π. 030/27-
01-2022) στην Διοίκηση της Τράπεζας για τη διευθέτηση του ως άνω ζητήματος, την οποία και σας κοινοποιούμε. 

Το υπόμνημα του Union Α.Π. 030/27-01-2022

Αθήνα, 27/01/2022
Α.Π.: 030

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη, GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Κοιν.: κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 

Θέμα: Αμοιβή εργαζόμενων κατά την αργία 25 & 26/01/20

Αγαπητή κυρία Πασχάλη,

Με την υπ’ αρ. 14911/24-01-2022 απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κη-
ρύχθηκαν η 25 και η 26/01/2022 ως τοπικές αργίες για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που επλήγησαν από την 
πρόσφατη κακοκαιρία.

Επίσης, στις 24/01/2022, η Τράπεζα με σχετική εσωτερική ενημέρωση, εξέδωσε τις κατάλληλες οδηγίες για συ-
γκεκριμένες μονάδες που θα λειτουργούσαν με το απολύτως απαραίτητο Προσωπικό για την υποστήριξη βασικών 
λειτουργιών της Τράπεζας.

Εύλογα λοιπόν, τίθεται το ερώτημα για την αποζημίωση, όσων εργάστηκαν τις παραπάνω ημέρες αργίας, ιδίως δε 
για λόγους ίσης μεταχείρισης προς τους συναδέλφους τους που δεν εργάστηκαν (αλλά αμείβονται κανονικά, όπως 
προβλέπεται για τις ημέρες αυτές).

Ζητάμε λοιπόν να ισχύσει και για αυτούς ό,τι νομίμως προβλέπεται, δηλ. προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημε-
ρομισθίου για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Θεωρούμε ότι υπάρχει νόμιμη βάση στο ως άνω αίτημα και παρακαλούμε να έχουμε και την δική σας θετική αντι-
μετώπιση. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ UniOn EUROBank

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ

Αποζημίωση εργαζομένων που εργάστηκαν κατά τις ημέρες της αργίας  
στις πληγείσες περιοχές για την ομαλή λειτουργία της Τράπεζας
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Ανάγκη αύξησης εξόδων καυσίμων

1ο Υπόμνημα του Union Α.Π. 043/14-02-2022

2ο Υπόμνημα του Union Α.Π. 080/15-04-2022

Αθήνα, 14/02/2022
Α.Π.: 043

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη, GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Κοιν.: κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 

Θέμα: Ανάγκη αύξησης εξόδων καυσίμων για:
- Μετακίνηση εργαζομένων για επαγγελματικούς λόγους
- Καταβολή εξόδων βενζίνης εργαζομένων
- Επίδομα κίνησης ΑμεΑ (άτομα με αναπηρία 50% και άνω)

Σχετ.: Δελτίο Τύπου Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος /  
 Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Με την ευκαιρία της ως άνω σχετικής επιστολής των πλέον αρμοδίων να επισημάνουν τις καταιγιστικές αυξήσεις 
των καυσίμων (βενζινοπώλες), τα αιτήματα των οποίων φυσικά υιοθετούμε, διαπιστώνουμε την αδήριτη ανάγκη 
θετικής αναπροσαρμογής όλων των εξόδων που η Τράπεζα καταβάλει ως αποζημίωση στους εργαζόμενους και εν-
δεικτικά εμφανίζονται στο θέμα της παρούσης επιστολής μας.

Εκτιμούμε ότι η τάση στα καύσιμα και συνολικά στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ για πολλούς λόγους (εσωγένεις και εξωγενείς) θα 
είναι α ν ο δ ι κ ή , γι’ αυτό και ζητάμε την άμεση ανταπόκριση της Τράπεζας στο δίκαιο αίτημα μας.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ UniOn EUROBank

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ

15/04/2022
Α.Π.: 080

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη, GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Κοιν.: κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 

Θέμα: Ανάγκη αύξησης εξόδων κίνησης

Σε συνέχεια της επιστολής μας με Α.Π. 043/14-2-22, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ήδη η Εθνική Τράπεζα, 
μετά από διαβούλευση με το αντιπροσωπευτικό Σωματείο, προχώρησε σε αναπροσαρμογή του Κανονισμού Οδοιπο-
ρικών Εξόδων. Πιο συγκεκριμένα:

• Αύξηση χιλιομετρικής αποζημίωσης από 0,25 € σε 0,35 € (σ’ εμάς 0,15-0,18 €).
• Μείωση του ορίου απόστασης κατοικίας-εργασίας, άνω του οποίου παρέχεται αποζημίωση, από 25χλμ σε 20χλμ.
• Αύξηση του πλαφόν από 450 € σε 500 €.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα και εμείς να ανταποκριθούμε στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον 
τομέα των καυσίμων και από τη μεριά μας προτείνουμε:  
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•  Αύξηση χιλιομετρικής αποζημίωσης.
•  Αύξηση επιδόματος κίνησης ΑμΕΑ.
•  Μελέτη σχετικά με τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του Προσωπικού και εξορθολογισμό των τοποθετή-

σεων, όπου είναι δυνατό (π.χ. Δίκτυο Κατ/των), ώστε να μειωθεί η απόσταση.
•  Αύξηση επιδόματος καυσίμων και χορήγησή του σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων, πιλοτικά για 6 μήνες και 

επαναξιολόγηση του μέτρου.
•  Εξαίρεση από τον περιορισμό των 30χλμ εφόσον η μετακίνηση γίνεται σε άλλη πόλη.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ UniOn EUROBank

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ

Επικαιροποίηση-εναρμονισμός αδειών Προσωπικού σύμφωνα με το Νόμο 
4808/2021 και με την πρόσφατη Κλαδική Σ.Σ.Ε., Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών

Υπόμνημα Union προς την Τράπεζα

Με την ανακοίνωσή μας Νο 227/06-08-2021 
σας ενημερώσαμε για το σύνολο των αδει-

ών ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ που προέ-
βλεψε ο Νόμος 4808/2021 (Άδεια πατρότητας, 
Γονική άδεια, Άδεια φροντιστή, Δικαίωμα απου-
σίας γονέα ή φροντιστή, Ευέλικτη εργασία, Άδεια 
νοσηλείας τέκνου, Προστασία μητρότητας και 
για υιοθετημένα τέκνα, Άδεια για υποβολή ιατρι-
κώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κλπ).

Η νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών πα-

ρεμβαίνει σε κάποιες εκ των ανωτέρω αδειών, έτσι 
ώστε προκύπτει η ανάγκη της επικαιροποίησης 
της σχετικής Πολιτικής Αδειών της Τράπεζας με 
αντίστοιχη ενημέρωση των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό έχουμε αποστείλει το συνημ-
μένο υπόμνημα προς την Τράπεζα, στο οποίο 
εκτός των άλλων ζητάμε την έ γ κ α ι ρ η  έ κ δ ο -
σ η  ο δ η γ ι ώ ν  για τις ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ και 
για την κάλυψη των εξόδων για την ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Το υπόμνημα του Union

Αθήνα, 15/04/2022
Α.Π.: 079

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη, GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Κοιν.: κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 

Θέμα: Ανάγκη εναρμονισμού με την Κλαδική Σ.Σ.Ε.

Με την Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών 2022-2024, συμφωνήθηκαν ορισμένα θεσμικά ζητήματα όπως:

• Ρύθμιση αδειών ώστε να συμβαδίζουν με το νέο όριο λήψης της ετήσιας κανονικής άδειας (31/03 του επόμενου 
έτους)

• Χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνου ή συζύγου
• Κάλυψη εξόδων για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
• Ρύθμιση για την χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος

Καθώς δεχόμαστε ερωτήματα από τα μέλη μας σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, είναι προφα-
νές ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί οι σχετικές πολιτικές και διαδικασίες με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της Τράπεζας να 
μην μπορούν να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση.  
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Επιπλέον, με την εγκύκλιο 22/13-4-22, ζητείται ο ετήσιος προγραμματισμός για το σύνολο της κανονικής άδειας 
του 2022 χωρίς να γίνεται αναφορά στο νέο χρονικό όριο λήψης αυτής.

Συνεπώς, με το παρόν υπόμνημά μας, ζητάμε:

1. Την επικαιροποίηση της Οδηγίας Παρακολούθησης και Καταγραφής Ανθρωποδύναμης ως προς τις νέες άδειες και 
τον χρόνο λήψης τους.

2. Την ενημέρωση των επικεφαλής των Μονάδων της Τράπεζας προκειμένου να γίνεται ο σωστός προγραμματισμός 
και καταγραφή στο SaP.

3. Την έκδοση οδηγιών για τις κατασκηνώσεις και την κάλυψη εξόδων για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ UniOn EUROBank

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ

Στόχοι Διευθυντών Δικτύου Καταστημάτων
Σας κοινοποιούμε το υπόμνημα του Union με Α.Π. 905/01-10-2021 που αποστείλαμε στην Διοίκηση της Τρά-

πεζας αναφορικά με τους στόχους των Διευθυντών του Δικτυού Καταστημάτων της Τράπεζας.

Αθήνα, 01/10/2021
Α.Π.: 905

Προς: α) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking 
 β) κ. Ιωάννη Σεραφειμίδη, Γενικό Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων

Θέμα: Στόχοι Διευθυντών Δικτύου Καταστημάτων   

Κύριοι,
Περιήλθε σε γνώση μας mail του Δ.Α.Ε. Δ’ ΤΟΜΕΑ, σχετικά με την παραγωγή των Διευθυντών σε ασφαλιστικά 

προγράμματα, συνοδευόμενο από πίνακα αποτελεσμάτων.
Πέρα από την έκπληξή μας για τον πρωτοφανή ορισμό αποκλειστικών στόχων σε Διευθυντές, θεωρούμε ατυχή και 

την επιλογή δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων σε όλο τον Τομέα.
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πως ορισμένα στελέχη αντιλαμβάνονται τον ρόλο του Διευθυντή Καταστήματος. 

Θεωρούμε ότι αλλοιώνεται η αξιολόγηση της απόδοσής τους με παράγοντες διαφορετικούς από αυτούς που έχει 
καθιερώσει η Τράπεζα για τον ρόλο τους.

Τελικά, είναι ο Διευθυντής υπεύθυνος για την εικόνα του Καταστήματος, την διαχείριση και ανάπτυξη του Προ-
σωπικού, την επίτευξη των στόχων και την επιτυχία του συνόλου ή οφείλει να ασχολείται μόνο με την προσωπική 
του απόδοση, ανταγωνιστικά προς τους υφισταμένους του;  Ήδη έχουμε αντιδράσεις από πολλούς Διευθυντές που 
επισημαίνουν ότι παρόμοιες ενέργειες συνιστούν κίνδυνο αποξένωσης από την ομάδα και ανάπτυξης εσωστρέφειας.

Η προσωποποίηση της απόδοσης σε στοχευμένες ενέργειες και η κοινοποίησή της είναι και απαξιωτική για την θέση 
τους, αλλά και προβληματική ως προς τις σχέσεις μεταξύ τους. Καθώς δεν γνωρίζουμε άλλες παρόμοιες ενέργειες σε 
άλλο Τομέα, επισημαίνουμε ότι αυτή προφανώς συνιστά άνιση μεταχείριση ανάμεσα σε στελέχη του αυτού επιπέδου.

Πιστεύουμε πως η Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνει μέριμνα για την απο-
φυγή αυθαιρεσιών και διακρίσεων για όλο το Προσωπικό και να αποθαρρύνει ανάλογες πρακτικές. Ζητάμε την από 
μέρους σας κατάλληλη διευθέτηση του ζητήματος, ώστε να αποφευχθεί και η αρνητική δημοσιότητα του όλου θέματος 
από κύκλους που καραδοκούν να εκμεταλλεύονται περιπτώσεις όπως η ανωτέρω για δημιουργία εντυπώσεων.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ UniOn EUROBank

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ
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Θετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας
Καθορίστηκε το minimum ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εργοδότης στον τηλεργαζόμενο:  
28 € μηνιαίως

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απα-
σχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης 
του οικιακού χώρου εργασίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.

Ο νόμος προβλέπει για πρώτη φορά αποζημίωση των τηλεργαζόμενων για το κόστος που επωμίζονται εξαιτίας 
της τηλεργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμε-
νους είναι:

  Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.
  Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.
  Για τη συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση, καθορίστηκε με βάση σχετική ειδική 
έκθεση (μελέτη κόστους) του οίκου PWC, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης 
το καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου - κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. 
Αντίστοιχα, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού αν οι συσκευές παρέχονται από 
τον εργοδότη.

Η απόφαση ορίζει επίσης ρητά ότι η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζο-
μένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 
67) «Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν 
υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζο-
μένου».

Τέλος, προβλέπεται ότι αν η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από 22 ημέρες ανά μήνα, τότε, θα καταβάλ-
λεται στον εργαζόμενο το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.

Η Υπουργική Απόφαση

Αθήνα, //2021
Αρ. Πρωτ.: οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2131516442, 2131516447
Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29, T.k.: 105 59
ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ελάχιστου κόστους της παρ.4 του αρθρ. 67 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) για την τηλεργασία

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:  
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1. Την παρ. 1 του άρθρου 79 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 (Α 101).
2.  Το άρθρο 90 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 

σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
3.  Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 

168), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτή-

των τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119)
5.  Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-

γών» (a’ 121)
6.  Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 

Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
7.  Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2)
8.  Την έκθεση με αντικείμενο: «Προσδιορισμός Αποζημίωσης Τηλεργασίας» της εταιρείας PWC, ημερομηνίας 16 Νο-

εμβρίου 2021, που παραδόθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμό πρωτοκόλλου ...
9.  Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

(ή σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την 
αριθμ. οικ…. εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου).

Αποφασίζουμε

1. Το ελάχιστο ποσό της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 ορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά περίπτωση:
α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των 13 ευρώ.
β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ.
γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των 5 ευρώ.
Το ποσό της περ. β δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος απ’ ευθείας, 

μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου - κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
Το ποσό της περ. γ δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει ο 

εργοδότης.
Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα (λόγω παροχής 

της εργασίας στο χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ.), καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δα-
πανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.

2. Η αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του 
εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Η τήρηση της παρούσας διάταξης ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

3. Η ισχύς αυτής της Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

Κατόπιν των ως άνω καλέσαμε  
την Τράπεζα να εφαρμόσει  
την Υπουργική Απόφαση  

τουλάχιστον προς το minimum 
της αποζημίωσης που αυτή προβλέπει.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Κάθε χρόνο με την έναρξη της αξιολόγησης της 
απόδοσης, κρίνουμε σκόπιμο να θυμίσουμε τις 
παρατηρήσεις μας για το σύστημα «ΑΞΙΟΠΟΙΩ» 
και τις οδηγίες προς τα μέλη μας, για την καλύ-
τερη προετοιμασία και την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

Κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

1. Το πλάνο Προτεραιοτήτων καθορίζεται από κοι
νού με τον αξιολογητή, αναθεωρείται ανά πάσα 
στιγμή και οριστικοποιείται το τελευταίο 3μηνο του 
έτους. Έτσι δημιουργείται ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής του εργαζόμενου και πραγματο
ποίησης πολλών συναντήσεων με τον αξιολο
γητή του στην διάρκεια της χρονιάς. 

2. Οι Συμπεριφορές μειώνονται και γίνονται πιο απλές, 
είναι πλέον 6 και συνδέονται με τις Αξίες που καθο-
ρίζουν την Eurobank.

3. Ως αποτέλεσμα των συνδυασμών των δύο κατηγορι-
ών δημιουργούνται 10 αποδεκτά αποτελέσματα και 
τελικά 8 συγκεκριμένα επίπεδα απόδοσης. Για όλα 
τα επίπεδα εκτός από το «Εξελίσσομαι» είναι υπο-
χρεωτική η εισαγωγή ανάλογα, Σημείων Επίδρασης 
ή Σημείων Άμεσης Βελτίωσης ως τεκμηρίωση και 
υπόδειξη βελτίωσης.

4. Καθιερώνεται το Διαρκές Feedback βοηθώντας στην 
κατανόηση του πως οι άλλοι αντιλαμβάνονται την 
απόδοσή μας στις δύο παραπάνω κατηγορίες.

5. Υπάρχει η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης την 
οποία και προτείνουμε στα μέλη μας να αξιο
ποιήσουν, έτσι ώστε να αμβλύνονται όποιες 
διαφορές αλλά και να επιδεικνύουν υψηλό 
επίπεδο αυτοεπίγνωσης και υπευθυνότητας.

6. συνδέεται με την συνολική επαγγελματική 
πορεία μέσα στον οργανισμό και κυρίως με 
την υπηρεσιακή εξέλιξη και τις διάφορες οι
κονομικές απολαβές.

7. Όποιος συνάδελφος έχει απορίες ή πιστεύει ότι δεν 
έχουν εφαρμοστεί τα παραπάνω θα πρέπει να επικοι-
νωνεί με το Σωματείο.

8. Επαναλαμβάνουμε ότι οποιοδήποτε σύστημα αξιο-
λόγησης για να εξυπηρετεί τον σκοπό που δημιουρ-

γήθηκε θα πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από 
τους αξιολογητές όσο και από τους αξιολο
γούμενους και να αποδίδει την πραγματική 
εικόνα της απόδοσης ενός υπαλλήλου.

9. Η Τράπεζα θα πρέπει να παρεμβαίνει δυναμικά όταν 
και όπου δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα.

Ενέργειες  
Αξιολογούμενου - Δικαιώματα

1. Έχει πρόσβαση στο κεφάλαιο που τον αφορά και 
αναφέρεται στις «προτεραιότητες» αλλά και δι-
καίωμα συζήτησης, διαφωνίας ή και καθοδή-
γησης από τον άμεσο, φυσικό του προϊστάμενο.

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

3.  Δικαιούται να ζητά στοιχεία από τον αξιολο-
γητή 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 υπο-
γράψει ότι «έλαβε γνώση». 

6.  Αν μετά από την αξιολόγηση με τον Α’ αξιολο-
γητή δεν μπορεί να «γεφυρωθεί» η διαφωνία 
του ως προς την αξιολόγηση του, τότε έχει δι-
καίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση (μέσα σε 
3 εργάσιμες ημέρες από τότε που παρέλαβε το 
δελτίο του) από το ιεραρχικά ανώτερο επίπεδο 
του Β΄ αξιολογητή του. Η διαδικασία αυτή γί-
νεται ηλεκτρονικά.

7.  Αν μέσα σε 5 ημέρες από την προσφυγή επα-
ναξιολόγησης δεν ικανοποιηθεί από την από-
φαση αυτού προς τον οποίο προσέφυγε ή δεν 
πάρει απάντηση, τότε έχει δικαίωμα μέσα στις 
επόμενες 5 ημέρες να προσφύγει στο ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
μέσω της Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού για την 
οριστική κρίση της προσφυγής του.
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8.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνεργαστεί 
με το Σωματείο μας (τηλ.: 210 3624278, 210 
3623542, 210 3614465, υπεύθυνος ο Γεν. Γραμ-
ματέας του Δ.Σ. Γιάννης ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ) για τη 
σύνταξη του ε ν τ ύ π ο υ  της προσφυγής του 
και τα παραπέρα βήματα παρουσίασης της στο 
5μελές ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Τρά-
πεζας στο οποίο θα μετέχουν δύο (2) εκπρό-
σωποι του Union. Τακτικά μέλη του Union 
έχουν οριστεί τα μέλη του Δ.Σ. Γιάννης ΣΙΔΕ-
ΡΑΤΟΣ και Σοφία ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ. Αναπληρω-
ματικά μέλη, τα μέλη του Δ.Σ. Νίκος ΡΟΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ και Θανάσης ΜΠΟΥΤΑΣ.

Το Σωματείο μας έχει συμβάλει αποφασιστικά 
στη διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης με 
εκτενείς προτάσεις του, ορισμένες εκ των οποί-
ων ενσωματώθηκαν από την Γενική Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, αλλά και 
συμπεριλήφθηκαν στα κείμενα των επιχειρησι-
ακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας Union 
- Τράπεζας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Κανένας εργαζόμενος της Τράπεζας δεν πρέ-

πει να μείνει αδιάφορος για την εφαρμογή του 
συστήματος αξιολόγησης που τον αφορά.

2. Οι Α΄ και Β΄ αξιολογητές θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και επιεικείς αφού η 
υγειονομική κρίση έχει επηρεάσει τις προτε-
ραιότητες της Τράπεζας και αντιστοίχως τις 
δυνατότητες των εργαζομένων. 

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

4. Οι Προτεραιότητες θα πρέπει να είναι συγκε-
κριμένες, μετρήσιμες, υλοποιήσιμες, ρεαλιστι-
κές και χρονικά καθορισμένες.

5. Οι αξιολογητές θα πρέπει να εστιάζουν στη συ-
μπεριφορά των υφισταμένων τους και όχι στον 
χαρακτήρα τους ή στα κίνητρά τους.

6. Να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες συνα-
ντήσεις και οι καταγραφές της απόδοσης να 
γίνονται έγκαιρα και όχι απολογιστικά.

7. Η τελική και συνολική κρίση της αξιολόγησης 
του Προσωπικού της Τράπεζας δε θα πρέπει να 

«νοθευτεί» με συστήματα τύπου “πυραμίδας” 
(προκατασκευασμένες κατηγορίες αξιολογή-
σεων), γιατί έτσι δεν αδικείται μόνο ο εργαζό-
μενος, αλλά και η Τράπεζα δεν αντλεί τη σω-
στή εικόνα του Προσωπικού της.

8. Κάθε στέλεχος που ανήκει στο 2ο επίπεδο αξι-
ολόγησης έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με 
κάθε συνάδελφο που θα κάνει αίτηση επανα-
ξιολόγησης και να μην «σνομπάρει» την δια-
δικασία με την εύκολη λύση της παραπομπής 
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ουδείς είναι υπε-
ράνω των θεσμοθετημένων διαδικασιών, όσο 
ψηλά κι αν θεωρεί ότι βρίσκεται. 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για το σημαντικότε-
ρο σημείο του «ΑΞΙΟΠΟΙΩ», που αναμφίβολα 
είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με την υπηρε-
σιακή και οικονομική εξέλιξη του Προσωπικού, 
αναμένουμε από την Τράπεζα να προσδιορίσει 
συγκεκριμένα και διαφανή κριτήρια, καθιερώνο-
ντας έτσι ένα σύστημα που και στον υπάλληλο να 
δημιουργεί προσδοκίες επιβράβευσης και στην 
Τράπεζα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 
Προσωπικού της.

Τονίζουμε για μία ακόμη φορά την αντίθεση 
μας με το παράλληλο και αδιαφανές σύστημα 
ανταμοιβής μέσω των Grades γιατί πιστεύουμε 
στη σύνδεση της πραγματικής αξιολόγησης του 
εργαζόμενου με την υπηρεσιακή και μισθολογι-
κή του αναβάθμιση. Αυτή η διαδικασία πρέπει 
να είναι κοινά αποδεκτή, ξεκάθαρη και αδιά-
βλητη.
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Και κατά το 2021 συνεχίστηκε η βελτίωση όλων των 
οικονομικών δεικτών του Ταμείου και προχώρησε 
η εξυγίανση με περαιτέρω μείωση των ελλειμμάτων 
παρά την συνέχιση των δικαστικών εμπλοκών, την 
αδράνεια λόγω της υγειονομικής κρίσης και τα αρ-
νητικά επιτόκια διεθνώς.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό αναπλήρωσης των ατο-
μικών μερίδων έφτασε στο 96,2% (!) έναντι 93,3% 
στο τέλος του 2020 και σημειώνοντας αύξηση 22 
εκατοστιαίων μονάδων από το 2018 (74,1%). 

Το ενεργητικό αυξήθηκε στα € 198 εκ. από € 196,9.

Στις 11/07/2021 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. των αντι-
προσώπων για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης 
του Ταμείου, στην οποία επανεξελέγη ο σδ Γιάννης 
Σιδεράτος στη θέση του Αντιπροέδρου του Ταμείου.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο Απολογισμός αυτός κατ’ ανάγκη αφορά μόνο επτά (7) μήνες θητείας του Δ.Σ. κατά τον πρώτο χρόνο του.

Εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης σε όλο το διάστημα το Σωματείο μας ανταποκρίθηκε σε όλες 
τις υποχρεώσεις του υ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ά .

  Διεξήχθησαν κατά τρόπο άψογο και δημοκρατικό οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ., μελών της Ε.Ε., 
Συνέδρων Ο.Τ.Ο.Ε., Ε.Κ.Α. και Ε.Κ.Θ. Η συμμετοχή των μελών μας ήταν μαζική και η έγκριση του ανε-
ξάρτητου διοικητικού σχήματος ήταν συντριπτική (97%).

  Διεξήχθη υποδειγματικά η πανελλαδική μυστική ψηφοφορία για την τροποποίηση του Καταστατικού 
του Σωματείου μας (ποσοστό έγκρισης 93%).

  Συμμετείχαμε με την ανεξάρτητη παράταξη του Σωματείου μας «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» στις εκλογές του 33ου 
Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ο.Τ.Ο.Ε. για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Κλάδου μας με 
εντυπωσιακή επιτυχία. Η «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» αναδείχτηκε 3η δύναμη. Εξέλεξε εννέα (9) μέλη στο Γενικό 
Συμβούλιο, ένα (1) μέλος στην τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, δύο (2) μέλη στην Εκτελεστική Γραμματεία 
και στο Προεδρείο της Ο.Τ.Ο.Ε.

  Εγκρίθηκε το Καταστατικό του Τ.Ε.Α. Eurobank. Διαψεύστηκαν οι «Κασσάνδρες» και δικαιώθηκε ο 
πολυετής αγώνας μας για ένα πρωτοποριακό θεσμό. Το μοναδικό Τ.Ε.Α. που φέρει τις υπογραφές των 
εκπροσώπων των εργαζομένων και το μοναδικό που αφορά και τον Κλάδο της Σύνταξης και τον Κλάδο 
της Υγείας. Το μοναδικό χωρίς ούτε ένα ευρώ υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά για τον εργαζόμενο!

  Οι χειρισμοί του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. και το θεσμικό καθεστώς που εμείς έχουμε υπογράψει με τον εργο-
δότη (Κανονισμός Προσωπικού) απετέλεσαν «ομπρέλα» προστασίας της απασχόλησης στην Τράπεζα, 
τόσο για όσους συναδέλφους δεν θέλησαν παρά τις πιέσεις να συμμετάσχουν στο τελευταίο Πρόγραμμα 
Εθελουσίας Εξόδου, όσο και για όσους βρέθηκαν στα 25 καταστήματα της Τράπεζας που έκλεισαν και 
δεν θέλησαν να φύγουν με το Πρόγραμμα ή να μετατεθούν υπό όρους.

Τα μέλη μας καλούνται να μας κρίνουν για όλα όσα προαναφέρουμε και να ανταποδώσουν την ηθική 
ικανοποίηση για την αναγνώριση της προσφοράς όλων, όσων αγωνίστηκαν και αγωνίζονται υπό την σκέ-
πη του UNION EUROBANK επί 22 συναπτά έτη χωρίς καμία απώλεια για τους εργαζόμενους παρά τις 
αλλεπάλληλες κρίσεις που έπληξαν τον Κλάδο μας.

Εμείς θα φροντίζουμε να είμαστε πάντα καλύτεροι.

Ανανεώσαμε τις δυνάμεις μας σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων που μετέχουν εκπρόσωποί μας.

  στο Διοικητικό συμβούλιο του Union

  στο Γενικό συμβούλιο της ο.τ.ο.Ε.

  στην Εκτελεστική Γραμματεία της ο.τ.ο.Ε.

  στην Ελεγκτική Επιτροπή της ο.τ.ο.Ε.

  στο Εργατικό Κέντρο θεσσαλονίκης (Διοίκηση)

Πραγματοποιήσαμε μία αρκετά μεγάλη διεύρυνση της παρουσίας γυναικών σε όλα τα ως άνω όργανα.

Ζητάμε όμως να έρθετε ΟΛΟΙ μαζί μας.
Από τη δική σας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ΔΡΑΣΗ εξαρτάται το μέλλον του Σωματείου και όσων αυτό σκεπά-

ζει, δηλαδή όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων, αφού εμείς είμαστε το αντιπροσωπευτικό Σωματείο στον 
χώρο της Eurobank.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Union Eurobank στο βήμα 
της Γενικής Συνέλευσης 23/10/2021



...x

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

u ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ 801-11-22277 (από σταθερό αστική χρέωση) 210-41-30077 (από κινητό)

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

R Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα σε ΟΛΗ την Ελλάδα R Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρών

Κάρτα Υγείας Ειδικών Προνομίων και Παροχών

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «€πιστροφή Union X 2»

Παροχές 
Yπηρεσιών 

Υγείας

www.unioneurobank.gr | www.eurocare.com.gr

2 Μοναδικές
Προσφορές
στα Μ Ε Λ Η μας

u ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ Union Eurobank Eurocare Εμμ. Μπενάκη 32 Αθήνα στα Γραφεία του Σωματείου , τηλ: 2102204137

(με τη χρεωστική κάρτα EUROBANK)
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