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Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
 

Πανελλήνιος  Σύλλογος Προσωπικού Eurobank Ergasias 
 

Σύλλογος Πληροφορικής Eurobank 

Σύλλογος Προσωπικού Eurobank (Πρώην Αθηνών) 

 
Αθήνα 23/07/2019 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10 
 

 
Αποσπάσεις Προσωπικού 

 

Ολοκληρώθηκε η Τριμερής Συνάντηση στο 
Υπουργείο Εργασίας 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
Εχθές, Δευτέρα 22/7/2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας η τριμερής Συνάντηση μεταξύ 
των τριών μερών Υπουργείο Εργασίας – Eurobank – Σύλλογοι παρουσία των Νομικών Συμβούλων των 
Συλλόγων μας καθώς και της Νομικής Συμβούλου της ΟΤΟΕ με θέμα την καταστρατήγηση, από την 
πλευρά της Τράπεζας, του Κανονισμού Προσωπικού στις μετακινήσεις του προσωπικού. 
 
Στη συνάντηση αυτή οδηγηθήκαμε λόγω της αδιάλλακτης και αρνητικής στάσης  που επέδειξε η 
Τράπεζα, παρά τις δικές μας προσπάθειες με επιστολές, ανακοινώσεις ακόμη και με εξώδικη 
διαμαρτυρία, ώστε  να διαμορφώσουμε από κοινού λύσεις με διάλογο και συναίνεση. 
 
Υποστηρίξαμε με επιχειρήματα και πραγματικά γεγονότα ότι η Τράπεζα καταστρατηγεί τις διατάξεις 
του Κανονισμού του Προσωπικού.  
Τα βασικά σημεία και οι άξονες της τοποθέτησής μας ήταν τα εξής : 
 

1. Η Τράπεζα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως 

τον υπάλληλο που μετακινείται αναφέροντας  σχετικά αν πρόκειται για μετάθεση ή 

απόσπαση. 
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2. Ειδικότερα για τις αποσπάσεις θα πρέπει η Τράπεζα να συμμορφωθεί και να τηρεί τους 

περιοριστικούς όρους της προσωρινότητας άμεσης ή έκτακτης ανάγκης και να μην καλύπτει 

τις πάγιες και προβλεπόμενες εποχικές ανάγκες με αποσπάσεις. 

3.  Θα πρέπει η Τράπεζα να συμμορφωθεί και να τηρεί τον όρο του Κανονισμού ότι για την 

παράταση της απόσπασης πέραν του τριμήνου απαιτείται γραπτή συναίνεση του 

υπαλλήλου και να μην καταστρατηγεί τον όρο με την παρέλευση κάποιον ημερών ή 

εβδομάδων και να αποσπά πάλι τον ίδιο υπάλληλο χωρίς τη συναίνεσή του. 

4. Να πάψει η Τράπεζα επιτέλους να χρησιμοποιεί την εν λόγω διάταξη του Κανονισμού ως 

εργαλείο εκφοβισμού, απειλής και εκδίκησης.  

Αυτή την τακτική δε θα την  επιτρέψουμε. 

5. Η Τράπεζα να λαμβάνει πραγματικά υπόψη, τις οικογενειακές ανάγκες του υπαλλήλου που 

πρόκειται να μετακινηθεί.   

Στη Συνάντηση συνυπογράφηκε από όλα τα μέρη το εξής:  
 
«Τα μέρη τοποθετήθηκαν για το υπό συζήτηση θέμα. Έπειτα από διαλογική συζήτηση, η οποία 
διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, το Υπουργείο προς άρση της παρούσας διαφοράς – σημειώνει τα εξής: 
 

 Η Τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει και να προχωρήσει στη σύνταξη και αποστολή στο σύνολο 

του προσωπικού της, ενημερωτικού σημειώματος, σχετικά με την ακολουθούμενη 

επιχειρησιακή διαδικασία των μεταθέσεων και αποσπάσεων ώστε να οριοθετηθούν οι 

διαδικασίες, να τυποποιηθούν και να είναι σε γνώση του προσωπικού. 

 Για συγκεκριμένες περιπτώσεις καταγγελιών, που υποβάλλονται είτε μέσω των σωματείων, 

είτε από μεμονωμένους εργαζομένους, η αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας οφείλει να τις 

εξετάζει ενδελεχώς και να τεκμηριώνει επαρκώς τις απαντήσεις της. Σε κάθε περίπτωση, 

απαραίτητη είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του Κανονισμού.  

 Το Υπουργείο αναμένει ότι έπειτα από τα ανωτέρω θα υπάρξει εξομάλυνση της υφιστάμενης 

διαφοράς. Σε άλλη περίπτωση, θα εξετάσει περαιτέρω μέτρα.» 

 

 

 



                                         
 

 

3  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Συνεχίζουμε και επιμένουμε στη στρατηγική που χαράξαμε από την πρώτη μέρα που είμαστε στην 
Τράπεζα και η οποία συνίσταται σε δύο βασικές επιλογές : 
 

1. Επιδιώκουμε την ειλικρινή συνεργασία με την Τράπεζα για κάθε θέμα και σε όλα τα επίπεδα. 

2. Θα τηρήσουμε στο ακέραιο το ρόλο μας ώστε να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας 

δικαιώματα και την πρακτική εφαρμογή τους βάσει των νόμων, των διατάξεων και των 

Συλλογικών Συμβάσεων. 

Θεωρούμε τα αποτελέσματα της εν λόγω συμφιλιωτικής σύσκεψης ιδιαίτερα σημαντικά και 
εποικοδομητικά. 
 
Δεν είναι της ώρας και δε συνάδει άλλωστε με το ύφος μας οι θριαμβολογίες και τα επινίκια.  
 
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο το αποτέλεσμα. 
 
Ο συνδικαλιστικός μας ρόλος επιτάσσει τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων απέναντι σε 
κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία και αλαζονεία. Από την πρώτη στιγμή οι Σύλλογοί μας κατέστησαν 
σαφές, με όλους τους τρόπους, ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω σε θέματα που αφορούν εργασιακά 
κεκτημένα όπως ωράρια, άδειες, εξέλιξη προσωπικού, μετακινήσεις κ.τ.λ. 

 
Θα σταθούμε εμπόδιο σε όποιον προσπαθήσει να καταστρατηγήσει αυτά τα δικαιώματα, με όλα τα 
μέσα που διαθέτουμε.  
 
Σημειώνουμε δε ότι και η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας με δηλώσεις της, έχει δεσμευτεί 
δημοσίως, ότι θα διατηρήσει τα εργασιακά δικαιώματα και επιπροσθέτως θα  ενισχύσει τους 
μηχανισμούς ελέγχου τήρησης αυτών. 
 
Έχουμε ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο μπροστά μας. Προϋπόθεση ομαλότητας είναι ο σεβασμός και η 
εφαρμογή στην πράξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων από μέρους της Τράπεζας. 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

   ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                              ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ                                  ΣΕΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

  

 


