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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου του Συλλόγου μας με την Διοίκηση της 
Τράπεζας. 
 
Εκ μέρους της Διοίκησης παρευρέθηκαν , ο Πρόεδρος κ. Καραμούζης Νικόλαος , ο Διευθύνων 
Σύμβουλος κ. Καραβίας Φωκίων και η Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κα Δεσύπρη 
Αθηνά.  
 
Τον Σύλλογο μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Δεληγιάννης Νικόλαος , ο Γ. Γραμματέας Βλάχος 
Βασίλειος , ο Αντιπρόεδρος Μέτσιος Απόστολος και ο υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος του 
Συλλόγου μας Λεκάκης Πέτρος. 
 
Tα Θέματα που θέσαμε στην Διοίκηση είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην 
καθημερινότητα τους, αλλά έγινε αναφορά και σε παλαιότερες συμφωνίες των οποίων η 
υλοποίηση παραμένει σε εκκρεμότητα.    
 
Καλέσαμε την Τράπεζα:  
 

1. να εφαρμόσει πρακτικές διαφάνειας, χωρίς μεροληψία και αποκλεισμούς απέναντι 
στη συλλογική εκπροσώπηση, όπως έγινε με την εμφάνιση ως νέας συμφωνίας η 
υπογραφή του ισχύοντος κανονισμού εργασίας, κάτι το οποίο ήταν αποτέλεσμα 
μιας επίπονης προσπάθειας εναρμόνισης και εξομάλυνσης των εργασιακών 
σχέσεων και η οποία ολοκληρώθηκε με τη σύναψη των αντίστοιχων συμφωνιών με 
τους Συλλόγους των Τραπεζών που απορροφήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2013, 
στην οποία είχε πρωτοστατήσει και στηρίξει και η ΟΤΟΕ 

2. να εφαρμόσει κανόνες ισοτιμίας και διαφάνειας στις αμοιβές στελεχών και 
υπαλλήλων, με την επεξεργασία κοινά αποδεκτών και διαφανών συστημάτων για 
την αξιολόγηση απόδοσης και την ισότιμη ανάδειξη στελεχών, με νέα, διαφανή, 
ποιοτικά και μακρόπνοα κριτήρια.  

3. να απαντήσει για ποιο λόγο υπήρξε χαμηλή βαθμολόγια στην αξιολόγηση της 
πλειοψηφίας των συναδέλφων που εντάχθηκαν στη δύναμη των καταστημάτων της 
Eurobank από άλλες Τράπεζες 

4. να εφαρμόσει, ως οφείλει , την συμφωνία του Δεκεμβρίου 2013 για μείωση του 
επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συναδέλφων από τις Τράπεζες που 
απορροφήθηκαν  στα επίπεδα των ισχυόντων στην Eurobank 

 
Οι θέσεις της Διοίκησης ήταν οι εξής: 
 

1. Για την διαδικασία της υπογραφής Σ.Σ.Ε.  μας ενημέρωσε ότι ακολούθησε την 
“πεπατημένη” παλαιοτέρων ετών, ικανοποιώντας την ανάγκη που είχε και νομικά τα δυο 
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υπογεγραμμένα κείμενα με το ίδιο περιεχόμενο και τυπικά να γίνουν ένα ( Κανονισμός 
Εργασίας με Συλλόγους ΝΤΤ – Κανονισμός Εργασίας με Συλλόγους EUROBANK ). 

 
Ουδείς αμφισβητεί το δικαίωμα της Διοίκησης να υπογράφει με τον πλέον αντιπροσωπευτικό 
Σύλλογο για τη σύναψη Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο πλαίσιο που οι 
νόμοι ορίζουν.  
 
Ουδείς όμως επιτρέπεται να ακυρώνει το εξίσου νόμιμο και κυρίως ηθικό δικαίωμα 
έγκαιρης ενημέρωσης και συμμετοχής σε αυτή τη διαπραγμάτευση και των άλλων 
Συλλόγων που εκπροσωπούν εργαζόμενους της Τράπεζας. Δεν νομίζουμε ότι θα 
ενοχλούσε η συμμετοχή, ακόμα και η τυχόν υπογραφή των άλλων Συλλόγων στην 
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σε θέματα που καταφανώς τους αφορούν. 
 

2. Στο θέμα των αμοιβών η Διοίκηση αναγνώρισε ότι υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες σε 
όλο το εύρος της Τράπεζας ( Στελέχη – υπάλληλοι) και δήλωσε ότι είναι πρόθεση της να το 
αντιμετωπίσει το ταχύτερο δυνατόν . 

 
Από την πλευρά μας ,ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, τόνισε ότι υπάρχουν κραυγαλέες 
περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης . 
 

3. Όσον αφορά την βαθμολογία στις αξιολογήσεις  των συναδέλφων, απάντησε ότι δεν 
γνωρίζει για αυτό το φαινόμενο αλλά θα το ελέγξει και θα μας ενημερώσει . 

 
Στο σημείο αυτό τονίσαμε  στην Διοίκηση, ότι μας κάνει τρομερή εντύπωση πως συνάδελφοι με 
τραπεζική προϋπηρεσία 15-20 ετών, με αρκετά καλές βαθμολογίες στις προηγούμενες 
Τράπεζες που εργάζονταν , ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο, έχουν τόσο χαμηλή βαθμολογία, 
γεγονός που οι συνάδελφοι το εκλαμβάνουν σαν μήνυμα αποκλεισμού, και διαχωρισμού από 
τους άλλους συναδέλφους, όταν αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια νέα αντίληψη ενότητας, 
συνεννόησης και ισότιμης μεταχείρισης όλων των εργαζόμενων. 
 

4. Όσον αφορά τα επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων, η Διοίκηση θεωρεί ότι πρέπει να 
ισχύσουν οι διαδικασίες που τηρούνται σε ανάλογες περιπτώσεις. 

 
Επισημάναμε την σταθερή θέση του Συλλόγου, ότι η συμφωνία (Δεκέμβριος 2013) αφορούσε 
μόνο στο ύψος του επιτοκίου των Στεγαστικών Δανείων . Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί  
άμεσα νέα συνάντηση με την κα Δεσύπρη Αθηνά για την οριστική επίλυση του προβλήματος. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Όπως έχουμε με πολλές ευκαιρίες τονίσει, η νέα εποχή της ανακεφαλαιοποιημένης και 
ισχυροποιημένης Eurobank, είναι αδιανόητο να συμβαδίσει με την επανάληψη αποτυχημένων 
συνταγών του χθες, είτε στη σχέση της Τράπεζας με την πελατεία, είτε πολύ περισσότερο, στη 
σχέση της με τους εργαζόμενους.  
 
Περιμένουμε από τη νέα Διοίκηση να προχωρήσει στη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός νέου 
και συνεκτικού επιχειρησιακού οράματος για την Τράπεζα και τον ρόλο της στην 
οικονομία,  με σεβασμό, ισότιμη μεταχείριση και θετική υποκίνηση του κάθε εργαζόμενου, με 
εμβάθυνση της εμπιστοσύνης της πελατείας, με ενεργή συμβολή στην ανάπτυξη, με σεβασμό 
στις αρχές της εταιρικότητας και της κοινωνικής ευθύνης. 
 
Περιμένουμε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες, για την  εγκαθίδρυση κλίματος εργασιακής 
ασφάλειας, προοπτικής και ισότιμης μεταχείρισης για κάθε εργαζόμενο.  
Με ξεκάθαρους κανόνες και διαφανή κριτήρια.  
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Με ισχυρή βούληση για συνεχή βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας, της κατάρτισης και 
των ευκαιριών εξέλιξης του προσωπικού.   
 
Η νέα Eurobank του σήμερα δεν μπορεί να χτισθεί με τα ήθη και τις πρακτικές της 
παλιάς. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και οι 
συνακόλουθοι στρατηγικοί προσανατολισμοί της Τράπεζας, δεν επιτρέπουν αναβίωση 
επιλογών του χθες, που όλοι γνωρίζουν πόσα προβλήματα προκάλεσαν στους εργαζόμενους 
και στην ίδια τη Eurobank.  
 
Η  Διοίκηση της Eurobank οφείλει:  
 

 να θέσει ως απαράβατη προτεραιότητα τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό της Τράπεζας, με ενίσχυση της αρμόδιας Διεύθυνσης και με ενθάρρυνση 
κάθε πρωτοβουλίας έγκαιρου σχεδιασμού, συστηματικού διαλόγου με το σύνολο της 
συλλογικής εκπροσώπησης, διαφάνειας και μέριμνας για τους συναδέλφους. 

 
Εάν κάποια κλιμάκια της Τράπεζας επιμείνουν στην παλιά-γνωστή πρακτική των 
διακρίσεων και των αρεστών, θα μας βρούν όλους απέναντι.     
 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν μαζικά τις θέσεις μας, για : 
 

 την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας, ισονομίας και προοπτικής στην εργασία για όλους,  

 την εύρεση λύσεων για τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες όλων των 
εργαζόμενων στη Eurobank. 

 
Ο Σύλλογος μας παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις μέσα στην Τράπεζα και επεμβαίνει 
όπου κρίνει απαραίτητο για να υπερασπίσει τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων με πνεύμα 
ενότητας, πίστης στη συλλογική προσπάθεια και αλληλεγγύης για όλους.  
 
 
 
 

              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

                      ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 


