
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων δημιουργήθηκε το 

Μάρτη του 2008 από κάποιους εργαζόμενους που 

συναντήθηκαν στον απεργιακό αγώνα ενάντια σε μια 

από τις πολλές αντιασφαλιστικές ανατροπές (Σιού-

φας, Ρέππας, Πετραλιά, Αλογοσκούφης, Λοβέρδος, 

Παπακωνσταντίνου, Κατρούγκαλος, Πετρόπουλος…). 

Όσοι βρεθήκαμε τότε κουβαλούσαμε την ίδια απο-

γοήτευση για τις παραδοσιακές συνδικαλιστικές 

πρακτικές στο ΣΥΤΑ. Με ένα Σύλλογο που δε διεκδι-

κούσε για το σύνολο των εργαζόμενων αλλά λει-

τουργούσε ως άτυπη υποδιεύθυνση εντός της Διεύ-

θυνσης Προσωπικού, που διευθετούσε τα ζητήματα 

σε ατομική βάση. Όπου ο συνδικαλισμός ήταν υπό-

θεση μερικών αιωνίως αποσπασμένων επαγγελμα-

τιών συνδικαλιστών που λειτουργούσαν στο όνομα 

των εργαζομένων αλλά χωρίς αυτούς. Που ήθελε 

τους εργαζόμενους παθητικούς αποδέκτες αποφά-

σεων που λαμβάνονταν άνωθεν χωρίς τη συμβολή 

τους, ψηφοφόρους στις εκλογές, χειροκροτητές στις 

συνελεύσεις. Που οι φλογερές ανακοινώσεις του πυ-

ροδοτούσαν ανώδυνα πυροτεχνήματα, που λάμπουν 

εντυπωσιακά για μια στιγμή και μετά χάνονταν. Που 

απαξίωνε τη συλλογική δράση προς όφελος μιας λο-

γικής που ήθελε όλα τα προβλήματα να λύνονται σε 

λόμπι και διαδρόμους, με τις γνωριμίες και διασυν-

δέσεις με εργοδοσίες, κυβερνήσεις και κόμματα. 

Που έκανε το συνδικαλισμό κακέκτυπο της κεντρικής 

πολιτικής, εκεί όπου άλλα λέγονται, άλλα εννοούνται 

και άλλα τελικά γίνονται.  

Την εποχή των παχιών αγελάδων όταν κάποια ψί-

χουλα από τα υπερκέρδη των εργοδοτών μας έφτα-

ναν και σε εμάς, οι προβληματισμοί αυτοί μπορεί να 

έμοιαζαν πολυτέλειες, ουτοπικές αμφισβητήσεις 

μιας κατάστασης την οποία είχαμε συνηθίσει και 

θεωρούσαμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Όταν ό-

μως η κατάσταση άλλαξε, όταν όλες οι βεβαιότητες 

ανατράπηκαν και όσα θεωρούσαμε δεδομένα είδα-

με να χάνονται, το μοντέλο αυτό έδειξε τα –πολύ 

περιορισμένα- όρια του. Κάθε επίθεση που δεχθή-

καμε έμεινε πρακτικά αναπάντητη. Κάθε ήττα που 

γνωρίσαμε παρουσιάστηκε σαν νίκη βάσει της λογι-

κής του «μικρότερου κακού». Κάθε φορά κάναμε ένα 

βήμα πίσω για να κάνουμε υποτίθεται κάποτε δυο 

βήματα μπροστά.  

Η απογοήτευση από τις κυρίαρχες συνδικαλιστικές 

πρακτικές εύκολα οδηγεί σε ατομικές επιλογές, όμως 

αυτός είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για την ήττα όλων 

μας. Η ουτοπία είναι να πιστεύει κανείς ότι μπορεί 

να σωθεί μόνος του, ότι θα καταφέρνει να βρίσκεται 

στον αφρό όταν όλα γύρω του βουλιάζουν. 

Λένε ότι χαμένος αγώνας είναι αυτός που δε δίνε-

ται. Και πράγματι, πιστεύει κανείς ότι αν είχαμε δι-

εκδικήσει αγωνιστικά μια αξιοπρεπή συλλογική σύμ-

βαση θα είχαμε χειρότερα αποτελέσματα από αυτά 

που βιώνουμε σήμερα; 

Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. 

Για ένα σύλλογο που θα είναι ισχυρός, ανεξάρτητος 

από την εργοδοσία και τα πολιτικά κόμματα και θα 

λειτουργεί με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες, 

οριζόντια, όχι από τα πάνω προς τα κάτω. Που θα 

ενώνει αντί να διαιρεί. Όπου ο καθένας και η καθε-

μιά θα μπορεί να συμβάλλει με τις θέσεις και τις 

προτάσεις του χωρίς αποκλεισμούς και καπελώματα. 

Που θα βάζει μπροστά τα δικαιώματά μας αντί να 

αφήνει να θυσιάζονται ως παράπλευρες απώλειες 

χάριν της «ανταγωνιστικότητας». Που θα παράγει 

τελικά πολιτική μέσα από την καθημερινή δράση. 

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας είναι μια συλλογική προσπάθεια των συναδέλφων που συμ-

μετέχουμε στην Πρωτοβουλία Εργαζομένων Τράπεζας Αττικής. Οι επικείμενες αρχαιρεσίες του 

Συλλόγου μας, είναι μια ευκαιρία να συζητηθούν και να αναδειχθούν ζητήματα που απασχολούν 

την εργασιακή (και όχι μόνο) καθημερινότητά μας. Πάνω σε κάποια από αυτά τοποθετούμαστε σε 

αυτές τις σελίδες, όχι για να επιβάλλουμε την υπεροχή της όποιας άποψής μας, αλλά για να ξεκι-

νήσει ένας γόνιμος διάλογος πέρα από μονοδιάστατα κλισέ και ρηχές κοινοτοπίες. 

Η έκδοση αυτή υστερεί σε γκλάμουρ σε σχέση με άλλες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, όμως αυτό 

είναι μια απολύτως συνειδητή επιλογή. Αφενός, επειδή αποτελεί θεμελιώδες αξίωμα για μας το να 

στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στα δικά μας οικονομικά μέσα, κι αφετέρου, επειδή δε θεω-

ρούμε ότι οι ιδέες χρειάζονται ιλουστρασιόν πολυχρωμίες για να διαδοθούν. Κάτι τέτοιο ταιριάζει 

σε διαφημίσεις που αποσκοπούν στο στιγμιαίο εντυπωσιασμό. Είμαστε σύλλογος εργαζομένων, 

όχι εμπορική επιχείρηση. Κι απευθυνόμαστε σε συναδέλφους, όχι σε πελάτες. 



 

 

 

 
 

 

Πριν μερικές μέρες, κληθήκαμε να συνυπογράψουμε 

την προσφυγή της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ εναντίον 

μιας δικαστικής απόφασης που δικαίωνε προηγού-

μενη προσφυγή συλλόγων συνταξιούχων/μελών του 

Ταμείου, που αντιτίθενται στην τροποποίηση του 

καταστατικού του. Η ηγεσία του Συλλόγου μας κάλε-

σε να συνταχθούμε πίσω από τη διοίκηση του ΤΑ-

ΠΙΛΤΑΤ, βάσει μιας επιχειρηματολογίας που απέδιδε 

στους συνταξιούχους την ευθύνη για την προβλημα-

τική οικονομική κατάσταση και τις δυσμενείς προο-

πτικές βιωσιμότητας του Ταμείου, αναφερόμενη σε 

«παρωχημένο και πασίδηλα άδικο προηγούμενο κα-

θεστώς», επικαλούμενη «κάποιες περιπτώσεις» υ-

ψηλών επικουρικών συντάξεων και συνταξιούχων 

που είχαν λάβει συντάξεις συνολικά μεγαλύτερες 

των εισφορών που είχαν διαχρονικά καταβάλλει. Τα 

ίδια όμως, πάνω-κάτω, λένε και όλοι εκείνοι που κά-

θε φορά τροποποιούν το ασφαλιστικό προς το δυ-

σμενέστερο, χρεώνοντας το κόστος της διασφάλισης 

της «βιωσιμότητας» στους εργαζόμενους και τους 

συνταξιούχους. 

Δεν παραγνωρίζουμε ότι και στην πλευρά των συ-

νταξιούχων υπάρχουν στενά συντεχνιακές λογικές, 

όμως επικεντρώνοντας αποκλειστικά σε αυτές είναι 

σαν να κοιτάμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Η 

οικονομική δυσπραγία του ΤΑΠΙΛΤΑΤ οφείλεται σε 

πολλούς και σημαντικότερους άλλους λόγους. 

1. Η πρώτη μεγάλη απώλεια της τάξης των € 

80.000.000 ήρθε σαν αποτέλεσμα της μεγάλης πτώ-

σης των τραπεζικών μετοχών στις οποίες το Ταμείο 

είχε επενδύσει σημαντικό μέρος των αποθεματικών 

του. Ήταν η εποχή που επικρατούσε η «τεχνοκρατι-

κή» αντίληψη ότι τα κεφάλαια των ασφαλιστικών 

ταμείων έπρεπε να επενδύονται «έξυπνα» αντί να 

«λιμνάζουν» σε λογαριασμούς καταθέσεων. 

2. Το Ταμείο υπέστη εν μια νυκτί απώλεια της τάξης 

των € 110.000.000 λόγω του PSI (κούρεμα ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου στα οποία είχε επενδύσει). Οι 

συνδικαλιστικές ηγεσίες (καθώς και η τότε αξιωματι-

κή αντιπολίτευση και νυν κυβέρνηση) είχαν δεσμευ-

τεί να διεκδικήσουν ανακεφαλαιοποίηση των ασφα-

λιστικών ταμείων, αίτημα που πλέον έχει θαφτεί. 

3. Τεράστια ελλείμματα –που είναι αδύνατο να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια, αλλά έχουν να κάνουν 

με ποσά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ- προκαλούν 

τα αλλεπάλληλα προγράμματα εθελουσίων, τα ο-

ποία, ούτε η διοίκηση του Ταμείου ούτε οι διοική-

σεις των Συλλόγων, απαίτησαν ποτέ να καλυφθούν 

από τις εργοδότριες τράπεζες, όπως θα έπρεπε. Υπο-

λογίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει 

με εθελούσιες περίπου 2.500 ασφαλισμένοι του Τα-

μείου (το 1/5 του συνόλου των μελών του). Οι τρά-

πεζες, όχι μόνο «ξεφορτώθηκαν» προσωπικό (μισθο-

λογικό κόστος), αλλά και μετέφεραν το κόστος της 

επιλογής τους στα Ταμεία. 

4. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο (για να το θέσουμε 

κομψά) εάν το Ταμείο θα βγει κερδισμένο από τη 

συμμετοχή στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της 

Τράπεζας με ποσό περίπου € 55 εκ. Είναι δε μάλλον 

περίεργο το πώς συναίνεσαν στη συμμετοχή αυτή 

διοικήσεις συλλόγων που μέχρι τότε πρωτοστατού-

σαν σε ενέργειες που στόχευαν στη διάλυση του Τα-

μείου, τη ρευστοποίηση των αποθεματικών του και 

τη μεταφορά τους σε ασφαλιστικές θυγατρικές εται-

ρείες των Τραπεζών τους για δημιουργία ιδιωτικών 

συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Ίσως τελικά για 

όλα να υπάρχουν τα κατάλληλα ανταλλάγματα… 

Εάν λοιπόν «κάποιες περιπτώσεις» επικουρικών των 

€ 900 θεωρούνται «υπερβολικές», αυτές που πλέον 

παρέχει το Ταμείο, των € 50(!), είναι απλά εξευτελι-

στικές. Οι συνταξιούχοι πλήρωναν τις εισφορές τους 

και τους οφείλεται κάτι καλύτερο από ένα «φιλοδώ-

ρημα». Όταν όμως οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν 

ως κύριο (αν όχι μοναδικό) μέλημα το να μην πλη-

ρώσουν οι Τράπεζες-εργοδοσίες τους, η εξέλιξη αυτή 

θα είναι αναπόφευκτη σε ένα καθοδικό σπιράλ με 

συνεχείς μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφο-

ρών. Το χειρότερο όλων είναι ότι μπαίνουν πλέον 

στις τάξεις μας λογικές «κοινωνικού αυτοματισμού» 

και δημιουργείται μια τεχνητή αντιπαράθεση μεταξύ 

εργαζόμενων και συνταξιούχων. Με την ίδια λογική 

σύντομα θα δούμε τους εργαζόμενους σε άλλες τρά-

πεζες να στρέφονται εναντίον μας, εάν η τελευταία 

επένδυση του Ταμείου αποδειχθεί επιζήμια. 

Υπερασπιζόμαστε την αυτοτέλεια και τον αυτοδιοι-

κούμενο χαρακτήρα του Ταμείου, όμως αν μείνουμε 

αποκλειστικά στη μορφή τότε θα χάσουμε την ουσία. 

Η διαχρονική και χωρίς καμία αντίδραση ληστεία των 

αποθεματικών του Ταμείου καθιστά την αυτοδιοίκη-

σή του κενό γράμμα. 

Σήμερα μας καλούν κάποιοι να μοιραστούμε μια 

φτώχεια που προέκυψε από δικές τους επιλογές. 

Αυτό το μοτίβο αντιμετωπίζουμε συνέχεια σε ό,τι 

αφορά το ασφαλιστικό. Η λογική αυτή δεν έχει πάτο. 

Έχει όμως μεγάλο κόστος για μας. Ας βάλουμε λοι-

πόν τελεία κι ας απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση και κάθε τριετή απολογισ-

μό επανερχόμαστε στο ζήτημα των ενοικιαζόμενων χωρίς όχι 

μόνο να έχει γίνει έστω κι ένα μικρό βήμα προς την επίλυσή 

του αλλά, αντίθετα, με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης 

να επεκτείνονται διαρκώς. 

Αυτή η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν αποτελεί εύσημο 

για το συνδικαλιστικό κίνημα. Η Τράπεζά μας μπορεί να 

μπήκε κάπως καθυστερημένα στο «κόλπο», αλλά πλέον 

συμβαδίζει πλήρως με τον ανταγωνισμό και απασχολεί ενοι-

κιαζόμενους σε ένα ποσοστό κοντά στο 15% του συνόλου 

των εργαζομένων, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. 

Η ηγεσία του Συλλόγου καταδικάζει φραστικά το εργασιακό καθεστώς των ενοικιαζόμενων αλλά 

μέχρι εκεί. Καμία πρωτοβουλία δεν είναι διατεθειμένη να πάρει για να το αλλάξει. Τα φληναφή-

ματα του προέδρου του ΣΥΤΑ στην τελευταία Γ.Σ. είναι ενδεικτικά. Με όπλο τη διαπραγματευτική 

ικανότητα και με την προσωπική του σαγήνη θα πείσει τη διοίκηση ότι δεν είναι προς το συμφέ-

ρον της να απασχολεί ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, καθώς τελικά της στοιχίζουν περισσότερα 

από ότι οι μόνιμοι εργαζόμενοι. Η διοίκηση, μετά από αυτή την αφοπλιστική επιχειρηματολογία, 

θα δει το φως το αληθινό και θα τους μονιμοποιήσει όλους. 

Φυσικά τίποτε από αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Συμφέρον της κάθε τράπεζας και της κάθε εργο-

δοσίας γενικότερα είναι να έχει εργαζόμενους φτηνούς, αναλώσιμους, ακάλυπτους συνδικαλιστι-

κά, χωρίς δικαιώματα κι απαιτήσεις. Η ηγεσία του ΣΥΤΑ δεν είναι τόσο αφελής ώστε να μην το 

γνωρίζει αυτό. Το ενδιαφέρον της για τους ενοικιαζόμενους είναι ξεκάθαρα υποκριτικό, τα δάκρυα 

της κροκοδείλια και με αποκλειστικά ψηφοθηρική σκοπιμότητα. Ανάμεσα στους ενοικιαζόμενους 

υπάρχουν και πολλά παιδιά συναδέλφων και κάποιες σποραδικές μονιμοποιήσεις με το σταγονό-

μετρο συντηρούν το εμπόριο ελπίδας για μελλοντική αποκατάσταση και των υπολοίπων. Το να 

κάνεις παιχνίδι πουλώντας ρουσφέτι και πατώντας πάνω στο δικαιολογημένο καημό του γονιού 

να δει το παιδί του επαγγελματικά αποκατεστημένο στο δικό μας κώδικα αξιών είναι χυδαιότητα. 

Για άλλους πάλι είναι απλά επαγγελματικός συνδικαλισμός… 

Είναι καιρός να αφήσουμε στην άκρη τα νομικίστικα ή άλλα «κωλύματα» που κατά καιρούς προ-

βάλλονται και να πάρουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες που θα κάνουν πράξη την ενότητα των ερ-

γαζόμενων. 

Με απόφαση καταστατικής Γενικής Συνέλευσης να γραφτούν όλοι οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι 

της Τράπεζας στο ΣΥΤΑ. 

Να διεκδικήσουμε μαζί τους την ένταξή τους στον Κανονισμό Προσωπικού. 

Και κυρίως, να απαιτήσουμε να γίνουν απευθείας προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού, 

με δημόσιες και διαφανείς διαδικασίες. 

Όλοι όσοι δουλεύουμε για την ίδια Τράπεζα πρέπει να έχουμε το ίδιο καθεστώς, μόνιμη και στα-

θερή δουλειά και ίδια εργασιακά δικαιώματα. 

 

 



 

 
 

 

Σε μια εποχή που επικρατεί ο γραφειοκρατικός 

(αν όχι ανοιχτά εργοδοτικός) συνδικαλισμός, 

παρατηρούμε πλέον μια μετάλλαξη της ίδιας 

της φύσης των σωματείων που αν επιτρέψου-

με να παγιωθεί, τότε τα συνδικάτα θα είναι 

απλά σφραγίδες και δε θα παρέχουν καμία 

ουσιαστική κάλυψη στα μέλη τους. 

Έτσι λοιπόν βλέπουμε πολλά σωματεία του 

κλάδου μας να έχουν αποποιηθεί του ιστορι-

κού τους ρόλου ως όργανα συλλογικών διεκδι-

κήσεων για καλύτερους μισθούς και συνθήκες 

εργασίας και να έχουν μετατραπεί σε διαχει-

ριστές που κλείνουν συμφωνίες με ιδιωτικές 

επιχειρήσεις (οι οποίες τυχαίνει να είναι και 

πελάτες των τραπεζών τους) για πώληση προϊ-

όντων και υπηρεσιών σε «προνομιακές» τιμές. 

Στην περίπτωση του δικού μας Συλλόγου λοι-

πόν έχουν κλειστεί συμφωνίες με τις οποίες 

«απολαμβάνουμε» εκπτώσεις από ασφαλιστι-

κές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές 

κλινικές, ταξιδιωτικά γραφεία, νυχτερινά 

κέντρα, καταστήματα παιχνιδιών και σχολικών 

ειδών μέχρι και συνεργεία αυτοκινήτων. Από 

την άλλη, για τους εργαζόμενους αυτών των 

επιχειρήσεων προσφέρονται ενίοτε από 

πλευράς της Τράπεζας λογαριασμοί 

μισθοδοσίας με προνομιακό επιτόκιο. Συνήθως 

βέβαια τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών 

είναι τέτοια που το όποιο αυξημένο επιτόκιο 

δεν κάνει καμία διαφορά. 

Αυτή η ανταλλαγή πελατείας τίποτε ουσιαστικό δεν έχει να προσφέρει στους εργαζόμενους καθώς: 

1. Οι εκπτώσεις που γίνονται δε διαφέρουν σε τίποτα από τις συνήθεις προσφορές τις οποίες κά-

νουν οι εμπορικές επιχειρήσεις είτε σε περιόδους εκπτώσεων είτε μέσω άλλων διαύλων (π.χ. 

κουπόνια εφημερίδων). 

2. Οι συμφωνίες που κλείνονται λειτουργούν κατά βάση προς όφελος των επιχειρήσεων που δι-

ευρύνουν εύκολα και άκοπα την πελατειακή τους βάση, χρησιμοποιώντας τους συνδικαλιστικούς 

φορείς σαν μεσάζοντες. 

3. Οι προσφορές αφορούν κοινωνικά αγαθά (υγεία, ασφάλιση) που είναι (και οφείλουν να είναι) 

δημόσια και να παρέχονται σε όλους χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Δε λειτουργούν συμπληρωμα-

τικά ως προς τη δημόσια υγεία και ασφάλιση, αλλά σταδιακά τις υποκαθιστούν, συνεισφέροντας 

σε προτεραιότητες του κεφαλαίου που θα έπρεπε να αντιπαλεύουν οι εργαζόμενοι και τα σωμα-

τεία τους. 

4. Η σύμπραξη συνδικαλιστικών φορέων με κάποιες επιχειρήσεις γίνεται χωρίς να ελέγχονται οι 

εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές. Στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

αυτών οι συνθήκες εργασίας είναι επιεικώς άθλιες. Είχαμε κάνει ειδική μνεία για το εργασιακό 

καθεστώς που επικρατεί στο διαγνωστικό κέντρο με το οποίο συνεργαζόμαστε πλέον (βλέπε α-

νακοίνωση Πρωτοβουλίας, 21/2/2017). Υπάρχουν όμως και χειρότερα, όπως ο «κανονισμός ερ-

γασίας» μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων παιχνιδιών με την οποία ο ΣΥΤΑ συνεργάζεται τακτικά. 



 

 

Μπαλόνι (Ορισμός στην καθομιλουμένη) = Φτηνό 

ωραίο δώρο που δίνουν οι γονείς στα μικρά παιδά-

κια για να το κρατάνε και να νιώθουν χαρούμενα. 

Μπαλόνι (Ορισμός στην Φυσική) = Πολύχρωμη 

πλαστική σακούλα γεμάτη ελαφρύ αέρα. 

Μπαλόνι (Oρισμός στην Τραπεζική) = Τραπεζική 

πρακτική ρύθμισης δανείων. 

Μετά και τις δυσάρεστες για μας αλλαγές που συ-

ντελέστηκαν στην Τράπεζα, όπως η αλλαγή οργανο-

γράμματος με τις υποβαθμίσεις πολλών στελεχών 

από δήμαρχους σε κλητήρες και τη νέα επιχειρησια-

κή σύμβαση για να «προσαρμοστούμε» στα δεδομέ-

να του ανταγωνισμού, όλοι μας είδαμε το μισθό μας 

να συρρικνώνεται και τις ελπίδες μας για ένα καλύ-

τερο αύριο να σβήνουν. 

Δυστυχώς για μας, έσβησαν μόνο οι ελπίδες μας και 

όχι οι καθημερινές υποχρεώσεις μας. Αυτές που μας 

θυμούνται πάντα. Βράδυ και πρωί. Που δε μας ξε-

χνάνε ποτέ, όσο κι αν προσπαθούμε να τις βγάλουμε 

από το μυαλό μας. 

Ευτυχώς, όμως, για μας υπάρχει ο Σύλλογος, που 

μας σκέφτεται και στέκεται πάντα δίπλα μας. Για να 

αντιμετωπιστεί, λοιπόν, η μόνιμη πια αδυναμία να 

εξυπηρετήσουμε τις οφειλές μας και να ανταποκρι-

θούμε στις καθημερινές υποχρεώσεις, μας ήρθε η 

ρύθμιση των δανείων προσωπικού. Αυτή η ρύθμιση 

που όλοι περιμέναμε. Η ρύθμιση που θα μας βγάλει 

από το οικονομικό αδιέξοδο και θα μας αφήσει να 

πάρουμε μία βαθιά ανάσα στα οικονομικά μας. 

Είναι πράγματι έτσι; Δίνει λύση το σχέδιο «ελάφρυν-

σης καταβολών δόσεων δανείων» μετά τα νέα μι-

σθολογικά δεδομένα; Για να γίνει κατανοητή η αξία 

του όλου εγχειρήματος, επιχειρήσαμε να κάνουμε 

μία απλή σύγκριση. Από τη μία, τα ευεργετήματα 

που δίνει η υπαγωγή στη ρύθμιση των δανείων και, 

από την άλλη, αυτά που δίνει η υπαγωγή στο 

Ν.3869. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν. 3869 

Πληρωμή της δόσης μέσω λογαριασμού μισθοδοσίας Αίρεται κάθε δέσμευση του λογαριασμού μισθοδοσίας 

Η οφειλή ισχύει εις ολόκληρον 

Μερική διαγραφή των οφειλών, σύμφωνα με τη σημερι-

νή αξία του ακινήτου, για τις ενυπόθηκες οφειλές. 

Η ρύθμιση είναι οριζόντια. Ισχύει για όλους το ίδιο 

Λαμβάνονται υπόψιν το ύψος των εισοδημάτων, οι ”εύ-

λογες δαπάνες διαβίωσης”, τα προστατευόμενα μέλη κ.α 

Οι καταβολές πάνε βασικά για εξυπηρέτηση των τόκων 

Οι καταβολές πάνε στην οριστική αποπληρωμή του δα-

νείου, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου 

Η ρύθμιση δε λαμβάνει υπ' όψιν το σύνολο των οφειλών 

από άλλα Τραπεζικά προϊόντα Ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του υπόχρεου 
 

Για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις και παρερ-

μηνείες, εμείς δεν προτείνουμε σε κανέναν να επιλέ-

ξει τη μία ή την άλλη λύση. Δεν σερβίρουμε άμεσα ή 

έμμεσα, «εθελούσιες» ή «ρυθμίσεις δανείων». Ο κά-

θε συνάδελφος διαθέτει ικανή κρίση για να επιλέξει 

τη λύση που του ταιριάζει καλύτερα, για οποιαδήπο-

τε πρόβλημα τον αφορά. 

Άλλωστε υπάρχει και η γνωστή πεπατημένη. Ρύθμιση 

στη ρύθμιση, αναστολή στην αναστολή, κεφαλαιο-

ποίηση καθυστερημένων τόκων με περίοδο χάριτος ή 

τοκοπληρωμή και πάει λέγοντας, ξανά και ξανά. Έτσι 

για να εμφανίζεται ο «καθένας» από εμάς ενήμερος, 

καθότι δε συνάδει με την Τραπεζική αισθητική, υπάλ-

ληλοι ή λειτουργοί της Τράπεζας να εμφανίζονται «σε 

καθυστέρηση». Κι όλα αυτά φυσικά, ζώντας με την 

ελπίδα ότι, την ημέρα που θα φύγουμε από την Τρά-

πεζα, θα πάρουμε κάποια λεφτά στο χέρι, για να κα-

ταφέρουμε να επιβιώσουμε, κάνοντας και ταυτόχρο-

να δεήσεις ώστε τα λεφτά του ΛΑΚ να έρθουν μία 

ώρα αρχύτερα. 

Το πρόβλημα της αδυναμίας της εξυπηρέτησης των 

δανείων των συναδέλφων πρέπει επιτέλους να αντι-

μετωπιστεί ρεαλιστικά. Κι αυτό γίνεται με την απο-

πληρωμή ΜΕΡΟΥΣ των οφειλομένων και ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

του υπολοίπου. Με αντικειμενικά κριτήρια, όπως τη 

σημερινή αντικειμενική αξία του ενυπόθηκου ακινή-

του, το σημερινό ανεξόφλητου υπόλοιπο του δανεί-

ου, το ποσό που ήδη έχει καταβληθεί για κεφάλαιο 

και τόκους, το μισθό όπως διαμορφώθηκε μετά τη 

Νέα Επιχειρησιακή, τις «εύλογες δαπάνες διαβίω-

σης», λαμβάνοντας υπόψιν το οικογενειακό εισόδη-

μα και τα προστατευόμενα τέκνα και με ημερομηνία 

πληρωμής της τελευταίας δόσης των δανείων, την 

ημέρα που θα αποχωρήσει ο συνάδελφος από την 

Τράπεζα (εκτός κι να κάποιοι πιστεύουν, ότι αυτά που 

δεν πλήρωσε ο συνάδελφος ως εργαζόμενος θα τα 

πληρώσει ως συνταξιούχος). 

Όλα τα άλλα για μας είναι ασπιρίνη στον καρκίνο ή 

αλλιώς «μπαλόνι», όποιον ορισμό της λέξης κι αν επι-

λέξει κανείς να υιοθετήσει. 



 

 

 

 

 

Οι τραπεζοϋπάλληλοι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, κι όχι «τραπεζοτσολιάδες». Έχουμε μάθει να 

μη σιωπούμε στα κακώς κείμενα των τραπεζών. Τον καιρό της πλασματικής ευφορίας και της δι-

αρκούς πιστωτικής επέκτασης είχαμε αντιτεθεί στην επιθετική πολιτική των τραπεζών για δανει-

οδοτήσεις και στη σύνδεση του μισθού μας με αυτό το στόχο. Αυτή η πιστωτική επέκταση ανέ-

βασε τόσο τις τιμές των ακινήτων, ώστε η απόκτηση κατοικίας χωρίς την προσφυγή σε δανεισμό 

ήταν πρακτικά αδύνατη, ακόμα και για όσους διέθεταν αποταμιεύσεις ή σχετικά υψηλή αγορα-

στική δύναμη. Έτσι και τώρα είμαστε αντίθετοι στη μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-

ων στα ξένα funds με την οποία μπαίνει στο στόχαστρο η λαϊκή κατοικία, που τόσο ακριβά απο-

κτήθηκε, χάριν της βελτίωσης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. 

Λέγεται βέβαια, ως αντίλογος, ότι το χαρτοφυλάκιο που μεταφέρθηκε δεν περιλαμβάνει στεγα-

στικά δάνεια πρώτης κατοικίας ή ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Το επιχείρημα αυτό είναι έωλο. Αφενός, η πρώτη κατοικία δεν έχει να κάνει μόνο με στεγαστικά, 

αλλά και με προσωπικά δάνεια που είναι εξασφαλισμένα με προσημείωση για τα οποία δεν υ-

πάρχει καμία μέριμνα. Αφετέρου, ο όρος «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» είναι αρκούντως ασα-

φής ώστε να επιδέχεται μια αρκετά συσταλτική ερμηνεία, που στην πράξη θα αποκλείει τη συ-

ντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών. Αδυναμία πληρωμών δεν έχουν πλέον μόνο π.χ. οι ά-

νεργοι, αλλά και οι εργαζόμενοι. 

Η εξαίρεση αυτή ούτως ή άλλως είναι μόνο προσωρινή κι αποσκοπεί στην επίδειξη ενός κοινωνι-

κού προσωπείου απ’ την πλευρά της τράπεζας και του συνεργαζόμενου fund. Ο σκοπός δεν είναι 

άλλος απ’ την κατασκευή συναίνεσης, ξεκινώντας με πλειστηριασμούς ακινήτων μεγάλης εμπο-

ρικής αξίας ώστε να νομιμοποιηθούν στη συνείδησή μας. Στη συνέχεια θα έρθει κι η σειρά μας.  

Λέγεται επίσης ότι δεν πρέπει να απαλλάσσονται οι κακοπληρωτές. 

Όταν όμως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το 4,5% το 2007 έχουν εκτοξευθεί πλέον στο 40% 

περίπου (ποσοστό που ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερο), η εξήγηση προφα-

νώς δεν είναι ότι στο διάστημα αυτό δεκαπλασιάστηκαν οι «μπαταχτσήδες», αλλά ότι το μεγαλύ-

τερο μέρος αυτών των δανείων είναι αδύνατο πλέον να εξυπηρετηθεί. Ίσα-ίσα που για τους συ-

στηματικούς κακοπληρωτές (μεγάλα συγκροτήματα των ΜΜΕ, κόμματα, μεγάλες κατασκευαστι-

κές εταιρείες, εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες που δανείστηκαν ζεστό χρήμα και στη συνέχεια 

έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους πετώντας τους εργαζόμενους στο δρόμο και φυγαδεύοντας τα κε-

φάλαιά τους στο εξωτερικό), προβλέπονται προσεχώς γενναίες διαγραφές δανείων. 

Αν λοιπόν οι τράπεζες (συμπεριλαμβανομένης της δικής μας) ενδιαφέρονται πραγματικά για τη 

διαχείριση των κόκκινων δανείων και την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους, ας στραφούν σ’ 

αυτούς. 



 

 
 

 

Ο όρος «εργοδοτικός συνδικαλισμός» έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον 

στις αντιπαραθέσεις εντός των σωματείων ως μομφή για συνδικαλιστι-

κές πρακτικές οι οποίες, ταυτιζόμενες με τα συμφέροντα της εκάστοτε 

εργοδοσίας, ενδίδουν στις απαιτήσεις της και υπονομεύουν τα αιτήματα 

και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. 

Στις μέρες μας όμως ο όρος αυτός δεν υποδηλώνει απλώς μια ενδοτική 

στάση έναντι των εργοδοτών αλλά αποκτά κυριολεκτική σημασία. Πλέον 

οι συνδικαλιστικές οργανώσεις λειτουργούν ανοιχτά ως εργοδότες και 

μάλιστα με τους χειρότερους όρους για τους εργαζόμενους σε αυτές.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΓΣΕΕ και των κακόφημων 

Ινστιτούτων Εργασίας και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω 

των οποίων τρέχει διάφορα προγράμματα «πρακτικής άσκησης», 

«κοινωφελούς απασχόλησης» ή «απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» με 

χρηματοδότηση από κοινοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ. Οι αριθμοί είναι 

εντυπωσιακοί. Μέχρι σήμερα η ΓΣΕΕ έχει τρέξει 72 τέτοια προγράμματα 

συνολικού προϋπολογισμού € 145.000.000 λαμβάνοντας βάσει νόμου 

προμήθεια σε ποσοστό έως 5% σε κάθε πρόγραμμα για την συμμετοχή της ως «γραφείο 

ενοικίασης εργαζομένων».  

Ως προς τη φύση τους, τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν απλώς στη διαχείριση της α-

νεργίας. προσφέροντας στις επιχειρήσεις δωρεάν εργατικό δυναμικό («ωφελούμενους»). 

Όταν λήξει η πεντάμηνη σύμβαση των «ωφελούμενων» αυτοί απολύονται για να «προσ-

ληφθούν» στη θέση τους άλλοι άνεργοι για το επόμενο πεντάμηνο. Η μάζα των ανέργων 

παραμένει σταθερή και απλά ένα ελάχιστο μέρος απ’ αυτή τη μάζα κάνει ένα πεντάμηνο 

διάλειμμα «απασχόλησης», για να περάσει πάλι στην ανεργία. 

Ως προς τις εργασιακές συνθήκες των «ωφελούμενων» αυτές περιγράφονται αναλυτικά 

στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που υπογράφουν με τη ΓΣΕΕ προτού αποσταλούν στο 

φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθούν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές ο εργαζόμενος («ω-

φελούμενος»):  

• Έχει αποδοχές κατά ανώτατο όριο 625 ευρώ 

• Δεν προστατεύεται από καμία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ρητά 

αποκλειόμενης και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-

σίας 

• Παραιτείται από το δικαίωμα αμοιβής για τυχόν υπερωρίες 

• Μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε μήνες μέ-

σα σε διάστημα δώδεκα μηνών. 

• Μετακινείται ανά πάσα στιγμή σε οποιονδήποτε τόπο ήθελε κριθεί 

αναγκαίο στο πλαίσιο του «Μνημονίου Συνεργασίας» του άμεσου 

και έμμεσου εργοδότη. 

• Ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

μισθού-επιδόματος, εφόσον δεν έχει προηγουμένως καταβληθεί 

στη δανείστρια εταιρεία η αναλογούσα επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ 

Βλέπουμε λοιπόν αυτούς που στα λόγια αγωνίζονται για την υπε-

ράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, στην πράξη να κερδοσκο-

πούν από τη θεσμοθέτηση κι επέκταση των ελαστικών μορφών ερ-

γασίας. Καιρός να μπει ένα τέλος σ’ αυτές τις πρακτικές.  



 

 

 

 

Η πρώτη τραπεζοϋπαλληλική ομοσπονδία (ΟΥΙΕΤ- 

Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελληνικών Τραπεζών) ιδρύ-

θηκε το Φεβρουάριο του 1950 από τα συνδικάτα ερ-

γαζομένων στην Τράπεζα Αθηνών, την Ιονική, την Ε-

μπορική και Λαϊκή. Η Ομοσπονδία αυτή είχε περιορι-

σμένη εμβέλεια: η πλειοψηφία των Τραπεζοϋπαλλή-

λων ανήκαν σε συνδικάτα που δεν ήταν μέλη της 

(Σύλλογοι Εθνικής, Ελλάδος, Αγροτικής κλπ). Στο με-

ταξύ είχε αρχίσει ένας κύκλος συγχωνεύσεων τραπε-

ζών με πρώτη αυτή της μεγαλύτερης τράπεζας (ΕΤΕ) 

και της πολύ μικρότερης Τραπέζης Αθηνών. 

Ο κύκλος θα έκλεινε μερικά χρόνια αργότερα με τη 

συγχώνευση της υπό αγγλικό έλεγχο Ιονικής Τράπε-

ζας με τη Λαϊκή Τράπεζα υπό την ηγεσία του Στρ. Αν-

δρεάδη και τη δημιουργία του Συγκροτήματος που 

αποτέλεσε για αρκετές δεκαετίες το «αντίπαλο δέος» 

στην κυριαρχία της κρατικής ΕΤΕ.  

Το 1955, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των προέ-

δρων όλων των Συλλόγων, συμφωνήθηκε η ίδρυση 

της ΟΤΟΕ, με μέλη τους σημαντικότερους συλλόγους 

της εποχής. Στις αρχές του ίδιου χρόνου είχε πραγμα-

τοποιηθεί μια σειρά συσκέψεων στα γραφεία του 

Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας Αθηνών. Συμμε-

τείχαν εκπρόσωποι από πρωτοβάθμιους συλλόγους 

των τραπεζών και των οργανισμών κοινής ωφέλειας. 

Στόχος ήταν να συγκροτηθεί ένα συντονιστικό σχήμα 

που θα ωθούσε την ηγεσία της ΓΣΕΕ να πάρει θέση 

απέναντι στην εργοδοτική και την κυβερνητική πολι-

τική και να ταχθεί υπέρ της αγωνιστικής διεκδίκησης 

των εργατικών αιτημάτων. Ως τότε η ηγεσία της ΓΣΕΕ 

έδινε συνεχώς «πίστωση χρόνου» στις κυβερνήσεις 

χωρίς να σημειώνονται ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Αντιθέτως, κάθε Πρωτομαγιά οργανωνόταν μια εκδή-

λωση υπέρ του Κυπριακού Αγώνα με συγκέντρωση 

στις θρησκευτικές δεήσεις στη Μητρόπολη Αθηνών.  

Το συντονιστικό σχήμα που συγκροτήθηκε με πρωτο-

βουλία των συλλόγων Ιονικής, Λαϊκής, Αθηνών και 

του Εθνικού Παντραπεζικού με τη συμμετοχή του 

Συλλόγου Εμπορικής Τράπεζας και των συλλόγων των 

οργανισμών κοινής ωφέλειας (εκτός αυτού της Εται-

ρείας Υδάτων), αποφάσισε να οργανώσει πρωτομα-

γιάτικη συγκέντρωση στις 8/5/55 με σκοπό την έναρ-

ξη αγώνα για την αποκατάσταση των συνδικαλιστι-

κών ελευθεριών, εκδημοκρατισμό των συνδικαλιστι-

κών οργανώσεων και τη διεκδίκηση ενιαίων μισθολο-

γικών αυξήσεων, συνθηκών ζωής και εργασίας. 

Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΟΤΟΕ, καλοκαίρι του 

1956, ξεσπά η πρώτη μεγάλη απεργία στο χώρο των 

τραπεζών για το μεγαλύτερης σημασίας πρόβλημα 

που ταλανίζει τους εργαζόμενους, το «ασφαλιστικό». 

Η απόφαση της κυβέρνησης ΕΡΕ - Καραμανλή, στα 

μέσα Αυγούστου, να προβεί σε συγχώνευση όλων 

των ταμείων στο ΙΚΑ συνάντησε την άμεση αντίδραση 

της ΟΤΟΕ που σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Η-

λεκτρισμού και Κοινής Ωφέλειας και την Ένωση Λιμε-

νεργατών ΟΛΠ προέβησαν σε απεργιακή κινητοποίη-

ση που νέκρωσε τις τράπεζες, τις συγκοινωνίες και το 

λιμάνι. Παρά το γεγονός ότι στην ηγεσία της ΟΤΟΕ 

συμμετείχαν συνδικαλιστές προσκείμενοι στην παρά-

ταξη του Μακρή (διορισμένου προέδρου της ΓΣΕΕ, 

1946-1964) δεν περίμεναν την απόφαση της ΓΣΕΕ και 

η απόφαση για απεργία ελήφθη ομόφωνα από την 

Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ. Η καθολική συμ-

μετοχή στην απεργία καθώς και η διαπραγματευτική 

δεινότητα των ηγετικών στελεχών της ΟΤΟΕ και των 

άλλων Ομοσπονδιών είχαν θετικό αποτέλεσμα. 

Οι τραπεζοϋπάλληλοι, εκείνη την εποχή, όχι μόνο ορ-

γανώνονται συνδικαλιστικά, αλλά ενίοτε μπαίνουν 

στην πρώτη γραμμή των αγώνων (π.χ. αντικατοχικός, 

αντιναζιστικός απελευθερωτικός αγώνας). Ήταν ευε-

πίφοροι στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, παρά τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στην ιστορική πο-

ρεία τους (συντεχνιασμός, ιεραρχικές και τεχνοκρατι-

κές αντιλήψεις κ.ο.κ.). 

 

 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ  Τη σταθερή και μόνιμη εργασία  

Τις συλλογικές συμβάσεις  

Τον κανονισμό προσωπικού  

Το ενιαίο μισθολόγιο  

Την κοινωνική ασφάλιση  

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  Στις μειώσεις μισθών & τις απολύσεις 

Στην ατομική διαπραγμάτευση  

Στην ενοικίαση εργαζομένων & την 

εκχώρηση τραπεζικών εργασιών σε τρίτους  

Στη σύνδεση μισθού-επίτευξης στόχων  

 


