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Θανάζης Τζακίρης

«Νέα εργατικά σωματεία: Η περίπτωση των 
ενοικιαζόμενων εργαζόμενων στο χώρο των τραπεζών».



Τζλοσ τθσ μεταπολίτευςθσ; Για ποιουσ;

• Για το χϊρο τθσ εργαςίασ το τζλοσ αυτό ζχει ζρκει τουλάχιςτον από 
το 1985 (Νομοκετικι Πράξθ για αυξιςεισ ςτο όριο τθσ ειςοδ. 
πολιτικισ, μείωςθ πραγματικϊν μιςκϊν, αφξθςθ ανεργίασ, 
ουςιαςτικό πάγωμα ςυλλ.ςυμβ. Εργαςίασ)

• Πριν το 1985 είχαν κατακτθκεί ςτοιχειϊδθ εργατικά δικαιϊματα 
μετά από ςκλθροφσ μακροχρόνιουσ αγϊνεσ (κίνθμα εργοςταςιακϊν 
ςωματείων, απεργίεσ 39 και 42 θμερϊν τθσ ΟΤΟΕ, αγϊνασ ςτισ 
ΔΕΚΟ), δθμιουργικθκαν ενιαία μιςκολόγια και επικουρικά ταμεία, 
κακιερϊκθκε το δικαίωμα των ςωματείων ςτθν διαβοφλευςθ και 
ςυμμετοχι (Ν.1264/82, Ν. 1365/83 παρά τα αρνθτικά: άρκρο 4, 
απλι αναλογικι ςτα μζτρα των κομματικϊν παρατάξεων κ.ά.)



Συνδικάτα μονίμων

• Η ςταδιακι εκδίπλωςθ των εργοδοτικϊν απαιτιςεων 

• και θ ςυμβιβαςτικι ςτάςθ των ςυνδικαλιςτικϊν θγεςιϊν 
που προςπακοφςαν να ςϊςουν μόνο τισ κατακτιςεισ των 
μονίμων εργαηομζνων άφθςε τουσ μθ μόνιμουσ 
εργαηόμενουσ ακάλυπτουσ.

• Μετάβαςθ από βιομθχανικοφ τφπου οικονομία ςε 
τριτογενι ςυνεπάγεται κζςεισ εργαςίασ που δεν είναι 
ςτακερζσ και είναι κακοπλθρωμζνεσ (delivery, fast-food, 
couriers, εμποροχπάλλθλοι, εργαηόμενοι ςε call centers 
κλπ) ςτθ λογικι τθσ μακντοναλτοποίθςθσ.



Νομοκετικό πλαίςιο ελαςτικϊν 
ςχζςεων εργαςίασ

Το βαςικό νομοκετικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα για τουσ επιςφαλϊσ 
εργαηόμενουσ διαμορφϊκθκε ςτθν Ελλάδα κατά τθ διακυβζρνθςθσ 
τθσ χϊρασ από το εκςυγχρονιςτικό ΠΑΣΟΚ («απαςχολθςιμότθτα») 
για να περιγράψει τισ βαςικζσ μορφζσ εργαςιακϊν ςχζςεων. : 

• 1. Ν. 2639/1988. Με αυτό νόμο διευρφνκθκαν οι μζχρι τότε δυνατότθτεσ των εργοδοτϊν 
για χριςθ ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ: κακιζρωςθ τοπικϊν ςυμφϊνων απαςχόλθςθσ, 
διευκζτθςθ του χρόνου εργαςίασ ςε διαφορετικι βάςθ, ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ μερικισ 
απαςχόλθςθσ.

• 2. Ν. 2956/2001. Όπωσ κα δοφμε παρακάτω ο νόμοσ κεςμοκετεί τθν φπαρξθ ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν προςωρινισ απαςχόλθςθσ (ΕΠΑ) για το δανειςμό και τθν ενοικίαςθ 
εργαηομζνων.

• 3. Ν. 2874/2002. Μείωςθ αμοιβισ υπερωριϊν, κατάργθςθ υπερεργαςίασ, νζα διευκζτθςθ 
του χρόνου εργαςίασ, μείωςθ εργοδοτικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.  

• 4. Ν. 3144/2003. Θεςμοκετεί τα ιδιωτικά γραφεία ςυμβοφλων εργαςίασ (ΙΓΣΕ).

• 5. Ν. 3174/2003. Ενιςχφεται και διευρφνεται θ μερικι απαςχόλθςθ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 



Τράπεηεσ: θ μεταλλαγι ενόσ επαγγζλματοσ

• Ζνα τμιμα των υπθρεςιϊν τραπεηικισ εξακολουκεί να 
προςφζρεται υπό «νζο-φορντιςτικζσ» ςυνκικεσ εργαςίασ

• Ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ και 
δυνατότθτα τυποποίθςθσ εργαςιϊν τόςο ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ μζςω των 
υποκαταςτθμάτων (εργαςίεσ κατακζςεων, κίνθςθσ 
κεφαλαίων και άλλεσ εργαςίεσ «γκιςζ») όςο και ςτισ 
λεγόμενεσ εργαςίεσ back-office (λογιςτικι, 
χρθματοοικονομικι, τεχνολογικι υποςτιριξθ κ.ά.). 



Τράπεηεσ: θ μεταλλαγι ενόσ 
επαγγζλματοσ

• Ο τραπεηικόσ και γενικότερα ο χρθματοπιςτωτικόσ 
κλάδοσ αποτελείται από:

• - τον τραπεηικό χϊρο (λιανικι και χονδρικι 
τραπεηικι ςε εκνικό, περιφερειακό και παγκόςμιο 
επίπεδο)

• - τον αςφαλιςτικό χϊρο (αςφάλιςθ ηωισ, 
περιουςίασ, οχθμάτων, πυρόσ κλπ) και τουσ οίκουσ 
ανταςφάλιςθσ 

• - τισ χρθματιςτθριακζσ, ειςπρακτικζσ και 
χρθματοπιςτωτικζσ διαμεςολαβθτικζσ εταιρείεσ 



Τράπεηεσ: θ μεταλλαγι ενόσ 
επαγγζλματοσ

• Οι μεγάλεσ ελλθνικζσ τράπεηεσ, πιζηονταν να προβοφν ςε 
ςθμαντικι δομικι μεταρρφκμιςθ και αναδιοργάνωςθ και να 
αρχίςουν να εκςυγχρονίηουν τον τεχνολογικό εξοπλιςμό τουσ, 
με ςυνζπεια τθν κατάργθςθ χιλιάδων κζςεων εργαςίασ. 

• Καταργικθκαν πολλζσ κζςεισ εργαςίασ υποςτθρικτικοφ 
χαρακτιρα  ενϊ παράλλθλα δθμιουργοφνταν νζεσ κζςεισ 
εργαςίασ «πελατειακοφ χαρακτιρα» (front office jobs) κακϊσ θ 
«μοντζρνα τράπεηα» αποςκοπεί πια ςτθν «πϊλθςθ προϊόντων» 
αντί τθσ «προςφοράσ υπθρεςιϊν». Ο παραδοςιακόσ τραπεηικόσ 
υπάλλθλοσ αντικαταςτάκθκε από τον «χρθματοοικονομικό 
ςφμβουλο» (from teller to seller). 



Τράπεηεσ: θ μεταλλαγι ενόσ 
επαγγζλματοσ

Eργαηόμενοι δφο ταχυτιτων: 

• αυτοί που εργάηονται ςε κζςεισ ευζλικτθσ απαςχόλθςθσ 
και 

• εκείνοι που εργάηονται ςε αναβακμιςμζνεσ κζςεισ 
εργαςίασ με απαιτιςεισ για ειδικζσ γνϊςεισ και ευζλικτθ 
νοοτροπία για να μποροφν να προςαρμόηονται κάκε φορά 
ςτισ νζεσ ανταγωνιςτικζσ ςυνκικεσ ςτθν τραπεηικι αγορά 
και γενικότερα ςτο διεκνι και εγχϊριο χρθματοπιςτωτικό 
τομζα,  που δθμιουργοφνται ταχφτατα και ταχφτατα 
αλλάηουν



Τράπεηεσ: θ μεταλλαγι ενόσ 
επαγγζλματοσ

• Η ανάπτυξθ ςχζςεων με τουσ πελάτεσ ςτθριηόμενθ ςτισ βάςεισ 
δεδομζνων μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ζδωςε τθ δυνατότθτα 
ςτισ τράπεηεσ να προωκιςουν ςτρατθγικζσ διαςταυροφμενων 
πωλιςεων (cross-selling), 

• να διαχωρίςουν τουσ πελάτεσ ανάλογα με τθν κερδοφορία που 
επιφζρουν για τθν τράπεηα, 

• να αλλάξουν τθν αναλογία ανάμεςα  ςτθν αυτοεξυπθρζτθςθ και 
ςτθν προςωπικι εξυπθρζτθςθ

• οι υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ αλλά και οι εγκριτικζσ διαδικαςίεσ 
«κεντροποιικθκαν» =>υποβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του 
παραδοςιακοφ υποκαταςτιματοσ και τθ μείωςθ του βακμοφ
αυτονομίασ του διευκυντι του υποκαταςτιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ 
πολιτικισ κατάργθςθσ των μεςαίων ςτελεχϊν. 



Τράπεηεσ: θ μεταλλαγι ενόσ 
επαγγζλματοσ

• Πολλζσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ αναπτφςςονται πλζον από ιδιωτικζσ 
εταιρείεσ (εξωτερίκευςθ εργαςιϊν – outsourcing) που ζχουν τθν 
δυνατότθτα παράκαμψθσ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων και να 
καταβάλλουν χαμθλότερουσ μιςκοφσ, να μθ δεςμεφονται από τα 
ςυμβατικά ωράρια και ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ των κζςεων 
εργαςίασ του κακαρϊσ τραπεηικοφ τομζα. 

• Σε ςυνδυαςμό με τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ, τα τελευταία χρόνια 
αναπτφχκθκε θ νζα ςτρατθγικι τθσ ίδρυςθσ νζων τραπεηϊν άμεςθσ 
εξυπθρζτθςθσ (direct banking) και ωσ ςυμπλιρωμα τθν ίδρυςθ των 
call center και των καταςτθμάτων 24ωρθσ λειτουργίασ. Στισ πρϊτεσ 
ςυγκαταλζγονται οι τράπεηεσ που ςυνεργάηονται με τισ 
αυτοκινθτοβιομθχανίεσ και τισ εταιρείεσ προϊκθςθσ και πϊλθςθσ 
αυτοκινιτων και παρζχουν καταναλωτικά δάνεια απ’ ευκείασ ςτουσ 
αγοραςτζσ



Τράπεηεσ: θ μεταλλαγι ενόσ 
επαγγζλματοσ

• Αυτζσ οι τράπεηεσ ςυχνά ζχουν ανάγκθ από προςωπικό 
εξειδικευμζνο ςτα νζα προϊόντα και δεξιότθτεσ πωλιςεων 
και μάρκετιγκ=>

• Προςπακοφν να αποςπάςουν προςωπικό των εμπορικϊν 
τραπεηϊν με προςφορζσ μπόνουσ και πριμ ζξω από τισ 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ. 

• Στισ λιγότερο απαιτθτικζσ τράπεηεσ ι χρθματοπιςτωτικζσ 
εταιρείεσ δεν απαιτοφνται ιδιαίτερα προςόντα και θ 
εκπαίδευςθ γίνεται πάνω ςτθ δουλειά (on-the-job 
training), όπωσ ςτισ τράπεηεσ 24ωρθσ λειτουργίασ ι ςτισ 
ειςπρακτικζσ εταιρείεσ. 



Εν ολίγοισ, τα νζα χαρακτθριςτικά είναι 

– Η διάκριςθ ςε εργαηόμενουσ πρϊτθσ γραμμισ και 
υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ

– Η αντικατάςταςθ τθσ ιεραρχικισ και γραφειοκρατικισ 
οργάνωςθσ από τθν κουλτοφρα του πωλθτι

– Η κατάτμθςθ των τραπεηικϊν προϊόντων και των 
πελατϊν ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τθν κερδοφορία 
τουσ και θ ειςαγωγι νζων ςυνδυαςτικά δομθμζνων 
προϊόντων .   



• Με τον νόμο 2956/2001(Κεφ. Δ, Άρκρο 20) ορίηεται 
ότι Εταιρείεσ Προςωρινισ Απαςχόλθςθσ είναι οι 
εταιρείεσ «οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο 
δραςτθριότθτασ τθν παροχι εργαςίασ από 
μιςκωτοφσ τουσ ςε άλλο εργοδότθ (ζμμεςο 
εργοδότθ) με τθ μορφι τθσ προςωρινισ 
απαςχόλθςθσ». 

• Δφο είδθ δανειςμοφ εργαηομζνων: «γνιςιοσ» και 
«μθ γνιςιοσ δανειςμόσ» ι κατ’ επιχείρθςιν 
δανειςμόσ



• «Γνιςιοσ» δανειςμόσ: ο εργαηόμενοσ, ενϊ προςφζρει 
τθν εργαςία του κανονικά ςτον αρχικό εργοδότθ, 
παραχωρείται για ζνα διάςτθμα ςε μια τρίτθ 
επιχείρθςθ. 

• «Μθ γνιςιοσ δανειςμόσ» ι κατ’ επιχείρθςιν δανειςμόσ 
εργαηομζνου υπάρχει όταν θ ςφμβαςθ εργαςίασ 
μεταξφ του αρχικοφ εργοδότθ και του εργαηομζνου 
προβλζπει ότι ο εργαηόμενοσ δεν κα προςφζρει τθν 
εργαςία του ςτον αρχικό εργοδότθ αλλά ςε τρίτουσ, 
που κα υποδεικνφει εκάςτοτε ο αρχικόσ εργοδότθσ



• Οι εργαηόμενοι αμείβονται ςυνικωσ με τουσ ελάχιςτουσ 
και όχι τουσ πλιρεισ όρουσ που προβλζπονται για τουσ 
εργαηόμενουσ τθσ δανειηόμενθσ επιχείρθςθσ

• Αυτό αποτελεί ιςχυρό κίνθτρο για τισ επιχειριςεισ να 
προςφεφγουν ςτο δανειςμό εργαηομζνων για ειδικότθτεσ 
που δεν είναι βαςικζσ για τθν επιχείρθςθ (π.χ. 
μεταφραςτζσ/τριεσ ςε τράπεηεσ που εξαγοράηονται από 
ξζνουσ ομίλουσ), για εποχικϊν εργαςιϊν προςωπικό, ι για 
μονότονεσ εργαςίεσ υπαλλθλικοφ χαρακτιρα (π.χ. ταμίεσ, 
καταχωριςτζσ, κ.ά



• Ενϊ ο ανϊτατοσ χρόνοσ δανειςμοφ είναι 8μθνοσ και υπάρχει 
δυνατότθτα μιασ 8μθνθσ ανανζωςθσ, ςυχνά ο δανειςμόσ διαρκεί ζνα 
μινα και ζχουν υπάρξει περιπτϊςεισ δανειςμοφ ενόσ εργαηόμενου 
ςε 6 διαφορετικοφσ εργοδότεσ μζςα ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

• Σε ςχζςθ με το μόνιμο προςωπικό δεν λαμβάνουν τθν ίδια αμοιβι 
για παροχι ίδιασ εργαςίασ. 

• Ταυτόχρονα δεν δθμιουργοφν εργατικά ςωματεία και είναι ςε 
ςυνεχι ζνταςθ γιατί υπό το φόβο τθσ απόλυςθσ («διακοπι 
ενοικίαςθσ») δεν απεργοφν και κεωροφνται «απεργοςπάςτεσ» 

• και, βεβαίωσ, δεν αςφαλίηονται ςτο ίδιο αςφαλιςτικό ταμείο με το 
μόνιμο προςωπικό.



Νέα ςωματεία ςτο χώρο των 
τραπεζών και του χ/π ςυςτθματοσ

ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
• Ιςχυρι ιεραρχικι δομι με το αποφαςιςτικό Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν κορυφι και 

ενδιάμεςα όργανα όπωσ το Γενικό Συμβοφλιο και κυρίαρχθ κεωρθτικά τθν ετιςια 
Γενικι Συνζλευςθ. Παρά τισ γενικζσ διακθρφξεισ περί δθμοκρατίασ τα 
παραδοςιακά ςυνδικάτα ζχουν καταλιξει να είναι γραφειοκρατικά και ολιγαρχικά 
με τθ βάςθ τουσ αδρανοποιθμζνθ και μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ υπάρχουν 
ρωγμζσ ςτο μοντζλο αυτό.

• Ανδροκρατοφμενο χαρακτιρα τόςο λόγω τθσ φφςθσ του επαγγζλματοσ (π.χ. 
οικοδόμοι, εργοςτάςια, full-time κ.ά) όςο και νοοτροπίασ (μειοψθφία γυναικϊν ςε 
ΔΣ, ΓΣ παρόλο που ςε οριςμζνουσ χϊρουσ υπερβαίνουν το 50% των εργαηομζνων 
(ςτισ τράπεηεσ αυτό ζγινε τισ δφο δεκαετίασ)

• Παραδοςιακά μζςα δράςθσ, όπωσ θ διαβοφλευςθ, θ παράςταςθ και θ απεργία. Σε 
οριςμζνεσ μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ οι απεργίεσ ζπαιρναν είτε χαρακτιρα 
γενικισ απεργίασ (π.χ. άνοιξθ 2001 εναντίον τθσ μεταρρφκμιςθσ του αςφαλιςτικοφ 
ςυςτιματοσ επί υπουργίασ Α. Γιαννίτςθ) είτε τθσ μακρόχρονθσ απεργίασ 
(εργοςταςιακά ςωματεία δεκαετίασ 1970-1980, ι τράπεηεσ δεκαετίασ 1980-1990).



Όλα αυτά ςυνυπθρχαν με τα παρακάτω 
αρνητικά ςτοιχεία:

• Επαγγελματικοποίθςθ των ςυνδικαλιςτϊν

• Χριςθ ςυνδικαλιςτικϊν αξιωμάτων για άλμα προσ 
βουλευτικι και υπουργικι καριζρα

• Αποκλειςμόσ εργαηομζνων με ευζλικτεσ μορφζσ 
απαςχόλθςθσ από τα ςυνδικάτα



Μερικά από τα χαρακτθριςτικά των νζων ςυνδικάτων 
είναι τα ακόλουκα: 

• Νζα μορφϊματα χωρίσ μόνιμα κεντρικά όργανα αλλά με εκλεγμζνεσ 
επιτροπζσ με ανά πάςα ςτιγμι ανακλθτοφσ εκπροςϊπουσ ι 
πζραςμα των εξουςιϊν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ που ζχει ςυχνά 
ζκτακτο ι διαρκι χαρακτιρα και ςυντονιςτικόσ χαρακτιρασ των Δ.Σ. 

• Άμεςθ δθμοκρατία / όλθ θ εξουςία ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ / ΔΣ 
ςυντονιςτικά και όχι αποφαςιςτικά (εκτελοφν αποφάςεισ των ΓΣ / 
ανακλθτότθτα εκλεγμζνων εκπροςϊπων ςτα όργανα

• Η αναποτελεςματικότθτα αντεπίκεςθσ ςτισ πολιτικζσ των εργοδοτϊν 
υπό ςυνκικεσ παγκοςμιοποίθςθσ και άλλοι παράγοντεσ ϊκθςαν 
τουσ εργαηομζνουσ  να δθμιουργιςουν νζου τφπου ςωματεία 



Νζα ςυνδικάτα

• Σωματεία ςε τράπεηεσ (Εκνοdata, Κλαδικό 
Χρθματοπιςτωτικοφ κ.α)

• Τθλεπικοινωνίεσ (Wind, Vodafone)

• Ντελιβεράδεσ, κοφριερ, μάγειροι/ςερβιτόροι

• Stage

• Επαναδραςτθριοποίθςθ ςωματείων Βιβλίου-
Χάρτου και Κακθγθτϊν Φροντιςτθρίων



Κι άλλα χαρακτθριςτικά:

• Συμμετοχι ολοζνα και περιςςότερων γυναικϊν και εργαηόμενων με 
επιςφαλείσ ςχζςεισ εργαςίασ.

• Ανανζωςθ ρεπερτορίων δράςθσ, με ειςαγωγι μεκόδων όπωσ θ 
κατάλθψθ του χϊρου εργαςίασ ι ο αποκλειςμόσ χϊρων 
καταςτθμάτων για ςταμάτθμα των ςυναλλαγϊν, οι πιο ευζλικτεσ 
μορφζσ απεργίασ (ςτάςεισ εργαςίασ ςε τοπικό επίπεδο ι οι απεργίεσ 
διαρκείασ ςε μεγάλεσ από πλθκυςμιακισ άποψθσ επιχειριςεισ) 
αναηιτθςθ ςυμπαράςταςθσ και αλλθλεγγφθσ από το κοινό 

• Χαρακτθριςτικι θ κατάλθψθ τθσ ΓΣΕΕ κατά τθν εξζγερςθ του 
Δεκεμβρίου 2008, που ζβαλε με κραυγαλζο, ζςτω, τρόπο, το κζμα 
των ελαςτικϊν επιςφαλϊν ςχζςεων εργαςίασ επί τάπθτοσ



Νζα ςυνδικάτα

• Ζνασ νζοσ τρόποσ οργάνωςθσ των επιςφαλϊσ 
εργαηομζνων είναι θ δθμιουργία «ςυνελεφςεων 
βάςθσ» και θ ςυγκρότθςθ «νζων ςωματείων» 
κακϊσ τα παραδοςιακά ςυνδικάτα των μιςκωτϊν 
με ςτακερι ι μόνιμθ απαςχόλθςθ δεν εγγράφουν 
τουσ νζουσ εργαηόμενουσ ςτα οικεία ςωματεία με 
το ςφνθκεσ αιτιολογικό ότι δεν υπάγονται ςτον ίδιο 
εργοδότθ αλλά ςε εργολάβουσ-εργοδότεσ ι ςε 
ιδιωτικά γραφεία εργαςίασ. 



• Ζνα παράδειγμα «ςυνζλευςθσ βάςθσ» που ζχει πλζον εξελιχκεί ςε 
νζου τφπου ςφλλογο είναι θ «Πρωτοβουλία Μεταφραςτϊν-
Επιμελθτϊν» με τθν ονομαςία «Σφλλογοσ  Μεταφραςτϊν –
Επιμελθτϊν – Διορκωτϊν (ΣΜΕΔ).» Λόγω τθσ ιδιομορφίασ τθσ 
χωρικισ διαςποράσ των υποψιφιων μελϊν του ο Σφλλογοσ 
δθμιοφργθςε μια ιςτοςελίδα με αυτόματθ ενθμζρωςθ των μελϊν 
μζςω των διευκφνςεων θλεκτρονικϊν για τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ 
του καταςτατικοφ του Συλλόγου ςτισ οποίεσ μποροφςαν να 
παρζμβουν αποςτζλλοντασ αντιρριςεισ, προτάςεισ και εναλλακτικά 
ςχζδια προσ ςυηιτθςθ. 

• Με ανάλογο τρόπο δραςτθριοποιικθκαν δεκάδεσ εργαηόμενοι ςτθν 
Εκνοdata μετζχοντασ ςτο Φόρουμ Ενοικιαηομζνων Εργαηομζνων και 
ςτθν ιςτοςελίδα του. 



• Παράλλθλα δραςτθριοποιικθκαν ςτο πλάι των 
αντίςτοιχων ςυναδζλφων τουσ ςε άλλουσ 
κλάδουσ που αγωνίηονταν για να αναγνωριςτεί θ 
φπαρξι τουσ και το δικαίωμά τουσ να 
οργανωκοφν οι ίδιοι ςυνδικαλιςτικά αφοφ τα 
ςωματεία των μονίμων εργαηομζνων δεν 
ενδιαφζρονταν να πάρουν τθν πρωτοβουλία με 
το ςκεπτικό ότι ζτςι αναγνωρίηουν ςτθν 
εργοδοςία το δικαίωμα να υποβακμίςει τισ δικζσ 
τουσ εργαςιακζσ ςχζςεισ. 



Σωματείο Εργαηομζνων ςτθν Εκνοdata

• Ζκανε τθν πρϊτθ γενικι ςυνζλευςθ ςτισ 26 Φεβρουαρίου, 
εξζλεξε εφορευτικι επιτροπι και διενζργθςε τισ πρϊτεσ 
εκλογζσ για τθν ανάδειξθ των οργάνων του

• Στθν εκλογικι διαδικαςία που ζγινε ςτισ 8 και 9 Μαρτίου 2010 
πιραν μζροσ 88 μζλθ του νεοςφςτατου ςωματείου που ζφταςε 
τα 118 μζλθ. 

• Στθν προεκλογικι περίοδο οριςμζνοι υποψιφιοι ανιρτθςαν τα 
βιογραφικά τουσ και τισ απόψεισ τουσ ςε ειδικι ςελίδα του 
διαδικτυακοφ τόπου του ςωματείου, κάτι που γίνεται πρϊτθ 
φορά ςε ςυνδικαλιςτικι εκλογικι διαδικαςία. 



• Το Καταςτατικό του ςυλλόγου διευκρινίηει ότι: «Τακτικά µζλθ του 
Συλλόγου µποροφν να είναι  όλοι οι εργαηόµενοι ςτθν εταιρία 
«ΕΘΝΟDATA AE. Μθχανογραφικϊν Υπθρεςιϊν και Οργάνωςθσ» (υπό 
οποιαδιποτε νομοτυπικι μορφι ι επωνυμία εμφανιςτεί αυτι ςτο 
μζλλον, μετά από τυχόν ςυγχωνεφςεισ, απορροφιςεισ ι άλλεσ 
οργανωτικζσ μεταβολζσ), ανεξάρτθτα από προζλευςθ, παρεχόµενθ 
εργαςία ι µορφι εργαςιακισ ςχζςθσ, από τθν θµζρα τθσ εγγραφισ 
τουσ και αποκτοφν πλιρθ εκλογικά δικαιϊµατα εφόςον ζχουν 
ςυµπλθρωκεί δφο (2) µινεσ από αυτιν.» 

• Η πρόβλεψθ αυτι είναι ςθμαντικι για μθν υπάρχει καμία 
δικαιολογία διάλυςθσ του ςωματείου μετά από τθ δαιδαλϊδθ 
ιςτορικι διαδρομι από τθν οποία πζραςαν οι ενοικιαηόμενοι 
εργαηόμενοι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου

αιϊνα κακϊσ διαλυόταν θ μία εταιρεία μετά τθν άλλθ.



• Στο καταςτατικό αναφζρεται επίςθσ ότι «Η 
κατάρτιςθ και θ υπογραφι Συλλογικϊν Συμβάςεων 
Εργαςίασ, θ προκιρυξθ και οργάνωςθ απεργιακϊν 
κινθτοποιιςεων και γενικά κάκε νόμιμου
αγωνιςτικοφ μζςου και θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ 
ενθμζρωςθσ και διαβοφλευςθσ».

• Στθν τρίμθνθ ηωι του ο Σφλλογοσ ζςτειλε επιςτολι 
ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και ςυμμετείχε ςτισ 
απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ με δικό του πανό και 
ςυνκιματα για τισ επιςφαλείσ ςχζςεισ εργαςίασ



Σωματείο εργαζομένων χρηματοπιςτωτικών 
και ςυναφών επιχειρθςεων νομοφ Αττικθσ. 

• Στουσ χϊρουσ όπου δραςτθριοποιείται το ςωματείο αυτό που 
πρόςκειται ςτο Πανεργατικό Αγωνιςτικό Μζτωπο (ΠΑΜΕ –
ςυνδικάτα ελεγχόμενα από το ΚΚΕ) εργάηονται μόνιμοι 
εργαηόμενοι των τραπεηϊν αλλά και εργαηόμενοι με 
επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ των 
τραπεηϊν και ειςπρακτικζσ εταιρείεσ. 

• Στισ 26 Νοεμβρίου 2008 θ Γενικι ςυνζλευςθ του Σωματείου 
αποφάςιςε τθ διεξαγωγι αρχαιρεςιϊν ςτισ 9, 10 και 
11/12/2008 για τθν ανάδειξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του, 
τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και των αντιπροςϊπων ςτισ 
δευτεροβάκμιεσ οργανϊςεισ



• Δεν μζνει μόνο ςτο χϊρο των κυγατρικϊν και των 
ειςπρακτικϊν και προςπακεί να παίξει και ρόλο 
ριηοςπαςτικισ αντιπολίτευςθσ ςτα υπάρχοντα ςωματεία 
του τραπεηικοφ χϊρου.

• Ζτςι, όταν ςτθν υπό γαλλικό ζλεγχο πλζον Εμπορικι 
Τράπεηα άρχιςαν απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ εναντίον τθσ 
πολιτικισ τθσ νζασ διοίκθςθσ τθσ τράπεηασ για τισ 
εκελοφςιεσ εξόδουσ-απολφςεισ, τισ αλλαγζσ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ και τθν επιβολι ςκλθρϊν μζτρων 
αςφαλείασ, καλοφςε τουσ εργαηόμενουσ να οργανωκοφν 
ςε αυτό αντί ςτον κανονικό ςφλλογο 



Πϊσ δρα το ςωματείο αυτό που προςπακεί να 
οργανϊςει τισ κατά εταιρεία «ςωματειακζσ 

επιτροπζσ» και «γενικζσ ςυνελεφςεισ»; 
• Όςο δφςκολθ είναι θ ςυγκρότθςθ και δράςθ ενόσ επιχειρθςιακοφ 

ςωματείου, όπωσ τθσ Εκνοdata, τόςο δφςκολθ είναι θ προςπάκεια 
να ςυγκροτθκοφν «επιτροπζσ» ενόσ υπερκείμενου ςυνδικάτου που 
ςτθν ουςία λειτουργεί ωσ οιονεί ςυνδικαλιςτικι παράταξθ ενόσ 
πολιτικοφ κόμματοσ με ςιδερζνια πεικαρχία, όπωσ το ΚΚΕ. Η 
ςυμμετοχι των μελϊν του ςτισ απεργίεσ που κθρφςςουν οι 
δευτεροβάκμιεσ και τριτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ είναι 
δεδομζνθ. Από εκεί και πζρα ςυμμετζχει ςτισ απεργίεσ που 
κθρφςςουν οι ομοςπονδίεσ και τα εργατικά κζντρα που ελζγχονται 
από το ΠΑΜΕ. Εκεί πάλι τίκεται το ερϊτθμα του πϊσ καλφπτονται 
νομικά οι εργαηόμενοι/εσ μζλθ του ςτισ τράπεηεσ που είναι μζλθ των 
υπαρχόντων ςυλλόγων-μελϊν τθσ ΟΤΟΕ που δεν κθρφςςουν και δεν 
ςυμμετζχουν ςτο ΠΑΜΕ. 



Μζςα πάλθσ για το ςωματείο 

• Σφμφωνα με το καταςτατικό του (άρκρο 3, παρ.1) είναι «όλα τα μζςα 
που παρζχονται από το νόμο ςτισ πρωτοβάκμιεσ κλαδικζσ 
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ» αλλά ςτθ 2θ παράγραφο του ίδιου 
άρκρου αναφζρεται ότι «διεξάγει εργατικοφσ αγϊνεσ κάκε μορφισ 
και υποςτθρίηει τα αιτιματα των εργαηόμενων των χϊρων που 
καλφπτει» ζτςι ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιεί και μορφζσ αγϊνα 
που βρίςκονται ςτα όρια τθσ «αςτικισ νομιμότθτασ» ι ζξω από 
αυτά.

• Ζνα παράδειγμα τζτοιασ μορφισ αγϊνα είναι θ κατάλθψθ χϊρων 
εργαςίασ. Στο μπλογκ του ςωματείου γίνεται μια τζτοια αναφορά: 
«Τθν 1 Απρίλθ το Σωματείο μασ ςυμμετείχε ςτθ κατάλθψθ που 
οργάνωςε το ΠΑΜΕ ςτθ Citibank ςτο Σφνταγμα



Συμπεράςματα

• Δφο διαφορετικά μοντζλα ςυγκρότθςθσ που διαφαίνονται 
να κυριαρχιςουν ςτο μζλλον. Το πρϊτο είναι αυτό τθσ 
Εκνοdata που είναι θ από τα κάτω ςυγκρότθςθ 
επιχειρθςιακοφ ςωματείου που με τον ζνα ι τον άλλο 
τρόπο ξαναφζρνει ςτθν επικαιρότθτα το μοντζλου του 
εργοςταςιακοφ βιομθχανικοφ ςυνδικαλιςμοφ τθσ 
δεκαετίασ του 1970-1980 και προκρίνει τθν άμεςθ 
δθμοκρατία των γενικϊν ςυνελεφςεων (με διαβακμίςεισ 
όςον αφορά τθ ςυχνότθτα των ςυνελεφςεων και τθν 

ανακλθτότθα των εκπροςϊπων .



Συμπεράςματα

• Το δεφτερο μοντζλο του ςωματείου χρθματοπιςτωτικοφ 
ακολουκεί τα παραδοςιακά πρότυπα οργάνωςθσ του ΚΚΕ 
(ςυνδικάτο ιμάντασ μεταβίβαςθσ τθσ κομματικισ γραμμισ) 
με αποτζλεςμα τθν από πάνω ςυγκρότθςθ ενόσ κλαδικοφ 
ςυνδικάτου που δίνει ζμφαςθ ςτον αποφαςιςτικό και 
κακοδθγθτικό ρόλο  αντί του ςυντονιςτικοφ. Ο ςχετικόσ 
νεωτεριςμόσ του είναι θ υιοκζτθςθ μορφϊν δράςθσ που 
βγαίνουν από τα όρια τθσ αςτικισ νομιμότθτασ, κάτι που 
ιταν ταμποφ για το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα εδϊ και μια 
πεντθκονταετία. 


