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Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
 

Πανελλήνιος  Σύλλογος Προσωπικού Eurobank Ergasias 
 

Σύλλογος Πληροφορικής Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
 
 

Αθήνα 10/02/2016 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Απόφαση για Κοινή Πορεία 
και Δράση των Συλλόγων μας 

 

 

H συνεργασία των Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα, για την από κοινού 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας απασχολούν, ήταν και παραμένει πανθομολογούμενο, 
καθολικό και επιτακτικό αίτημα των εργαζομένων στην Eurobank.  
 
Η Τρίτη 2-2-2016 ήταν μια κομβική, σημαντική ημέρα. Τη μέρα αυτή πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
συνάντηση των Προεδρείων όλων των Συλλόγων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την κοινή 
προσπάθεια, μετά από πρόσκληση προς όλους τους Συλλόγους εργαζομένων στην Eurobank. 
 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Σύλλογος Εργαζομένων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ο Ενωτικός 
Σύλλογος Εργαζομένων Eurobank Ergasias,ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού Eurobank Ergasias και 
ο Σύλλογος Πληροφορικής Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 
 
Από το Σωματείο Union ενημερωθήκαμε ότι δεν θα παρευρεθεί, ενώ ο Ενωτικός Σύλλογος 
Εργαζομένων Eurobank  Ergasias αποχώρησε από την αρχή της συνάντησης με  το επιχείρημα ότι δεν 
παρευρίσκεται το αντιπροσωπευτικό σωματείο Union. 
 
Συναδέλφισες, συνάδελφοι, 
 
Είναι καιρός να αφήσουμε πίσω  αυτά που μας χωρίζουν και να αναζητήσουμε αυτά που μας ενώνουν. 
Διανύουμε την πιο κρίσιμη περίοδο υπό καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων, με συρρίκνωση των 
τραπεζικών εργασιών και των καταθέσεων, με δραματική αύξηση των κόκκινων δανείων, σε συνθήκες 
αστάθειας και αβεβαιότητας για την οικονομία και την κοινωνία. 
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Όλοι αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που τα παραπάνω εγκυμονούν.  
 
Κίνδυνοι που καθημερινά εντείνονται, μαζί με την ανησυχία μας για τις θέσεις εργασίας, το 
Ασφαλιστικό, τα εργασιακά μας δικαιώματα, για την αποκατάσταση των μισθολογικών μας απωλειών. 
 
 
 
Ποιες είναι οι επιλογές μας απέναντι σε όλα αυτά;  
 
Η μια επιλογή είναι να κλειστούμε στο καβούκι μας, κάθε Σύλλογος να ενεργεί από μόνος του και «ό,τι 
καταφέρει». 
 
Η άλλη επιλογή είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αποκτήσουμε ενιαία φωνή, να περάσουμε 
δυνατά το μήνυμα της ενότητας και της αποτελεσματικότητας απέναντι στα προβλήματα και στις 
προκλήσεις που απασχολούν τον κάθε συνάδελφο. 
 
Εμείς αυτήν επιλέγουμε. 
 
Η πρότασή μας είναι απλή και ειλικρινής. 
 

1. Όλοι οι Σύλλογοι διατηρούν την αυτόνομη λειτουργία τους. 

 

2. Διερευνούμε και αναδεικνύουμε κοινά προβλήματα, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλοι 

μαζί. 

3. Διαμορφώνουμε λύσεις και τις διεκδικούμε από κοινού. 

 

4. Παραμερίζουμε μικροψυχίες, κομπορρημοσύνες και ηγεμονισμούς. 

 

5. Μοναδικό μέλημά μας, η διασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρείς Σύλλογοι που παρευρεθήκαμε στη συνάντηση συμφωνήσαμε και 
αποφασίσαμε : 

Α) Να συνεχίσουμε την συνεργασία μας, με τακτικές συναντήσεις ανά δίμηνο με πρόσκληση από 

κάθε Σύλλογο εναλλάξ.  

Β) Να αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε  από κοινού λύσεις στα θέματα  

 διαφάνειας στην υπηρεσιακή εξέλιξη 

 ρυθμίσεων δανείων – διαδικασιών χορήγησης 

 κοινών  πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους στη Eurobank. 
 



                                                                  
 

 

3 
 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, αγαπητές Συναδέλφισσες, 
 
«Οι καιροί ου μενετοί» 
 
Εμείς ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας για ενότητα στην πράξη.  
 
Τα προβλήματα είναι κοινά, το περιβάλλον και οι συνθήκες επιβάλλουν συνεργασία, διάλογο, 
αποτελεσματική δράση. 
Εδώ δεν χωρούν αποκλεισμοί. Όποτε αποφασίσουν και οι άλλοι Σύλλογοι να συμμετέχουν, είναι 
πάντα ευπρόσδεκτοι. 
 
Εμείς συνεχίζουμε. 
 
Αφήνουμε πίσω μας τα μικρά και τα ασήμαντα. 
 
Προχωρούμε  μπροστά με τα μεγάλα και τα σημαντικά. 
 

 Γιατί αυτή είναι η προσδοκία των συναδέλφων 

 Γιατί αυτό υπαγορεύει η συνείδησή μας 

 Γιατί αυτό απαιτούν οι καιροί!!! 

 
 

 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                             ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                               ΕΦΗ ΖΗΡΑ 

 
 
 
 
 

  

 


