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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

«Πυξίδα» μας η ενότητα των 
εργαζομένων 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντησή μας όπως είχε 
προγραμματιστεί στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και ο 
Σύλλογος Προσωπικού Eurobank (Πρώην Αθηνών), ο παλαιότερος σύλλογος στην Τράπεζα δια της 
προέδρου του Μαρίας Βοτζάκη. Η κοινή πορεία των Συλλόγων στην Τράπεζα διευρύνεται συνεχώς, η 
αποδοχή από τους συναδέλφους είναι καθολική καθότι τέσσερις στους έξι συλλόγους που 
δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα επιλέγουν να συμπορευτούν στην αντιμετώπιση των κοινών 
προβλημάτων. 
 
Νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας με αποκλειστικό γνώμονα και σκοπό να 
διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα αλλά και για 
να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα. 
 
Δεν συνηθίζουμε τον χαρτοπόλεμο των ανακοινώσεων και  δεν παρασυρόμαστε σε αντιλήψεις που 
ανήκουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, παρωχημένων εποχών για διαχωρισμό υπαλλήλων της 
Τράπεζας σε κατηγορίες (Α, Β ή Γ). 
 
Υπενθυμίζουμε μόνο ότι οι Σύλλογοί μας κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες, και ορθώς, 
προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ενιαίο εργασιακό καθεστώς στην Τράπεζα με ίσα δικαιώματα και 

 
 
 
 
 



                                          
 

 

2 
 

 

υποχρεώσεις για όλους γιατί αυτό το θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και 
αποτελεσματική πορεία της Τράπεζας.  
 
Η άποψη ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται δίπλα -  δίπλα μπορεί να έχουν διαφορετικό καθεστώς 
αδειών, ωραρίων, μισθολογίου κ.λπ. ανήκει στον εργασιακό μεσαίωνα. Εμείς αυτές τις αντιλήψεις  τις 
έχουμε αφήσει πίσω μας προ πολλού. 
 
Διατρανώνουμε με σαφήνεια τη θέση μας, ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Οι 
εργαζόμενοι δεν μπορούν να διαιρεθούν σε ποσοστά και  δη να υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια 
εθελουσίας για τους συναδέλφους  ανά συγχωνευόμενη τράπεζα. Έχουν κοινά προβλήματα και 
πρέπει να τα αντιμετωπίσουν ενωμένοι με τη συνεργασία όλων των Συλλόγων στην Τράπεζα. 
 
Όπως σας έχουμε ενημερώσει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας η Τράπεζα υποχρεώθηκε χωρίς 
να το θέλει, μεταξύ άλλων να μειώσει το προσωπικό της στον Όμιλο στην Ελλάδα κατά 1000 άτομα 
μέχρι το τέλος του 2017. 
 
Τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου είναι ένα εργαλείο προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα 
προγράμματα εθελουσίας όμως επιφέρουν μια αναστάτωση και στην Τράπεζα και στους 
εργαζόμενους και στις οικογένειες τους.  
 
Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας, Διοίκηση και Σύλλογοι, να λειτουργήσουμε υπεύθυνα και σοβαρά ώστε να 
μην εντείνουμε την αναστάτωση, αλλά να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση κλίματος ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. 
 
Αυτά που εμείς με σαφήνεια διατυπώσαμε, επιμένουμε και διεκδικούμε είναι τα εξής : 
 

 Εθελούσια αποχώρηση σημαίνει ότι γίνετε με τη θέληση του εργαζόμενου χωρίς πιέσεις και 

απειλές. 

 Ίδιοι όροι και προϋποθέσεις για όλους. 

Καλούμε τη Διοίκηση να επιλέξει την πολιτική της ίσης μεταχείρισης, καθώς και ανάληψης 
πρωτοβουλιών υπεύθυνης ενημέρωσης προς αποφυγή παρερμηνειών και παραπληροφόρησης. 
 

 Αταλάντευτα προσηλωμένοι στη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων. 

 Ενισχυμένοι με πιο δυνατή φωνή στο δρόμο της υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας.  

 «Πυξίδα» μας η ενότητα των εργαζομένων. 
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ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                             ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                         ΕΦΗ ΖΗΡΑ 

ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ                                  ΣΕΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 

  

 


