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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 95 / 01-03-2017  
 

 

 

H Τοπική Συνέλευση του Σωματείου μας στην Θεσσαλονίκη έχει γίνει  ε τ ή σ ι ο ς  

θεσμός. 

Προηγείται της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στην έδρα του Σωματείου μας 

(Αθήνα) και αποτελεί προπομπό των αποφάσεων της.  

Η μεγαλύτερη αξία όμως που έχει είναι αυτή της άμεσης και επιτόπου  

ε ν η μ έ ρ ω σ η ς , για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή την εποχή οι 

εργαζόμενοι,  ό λ η ς  της Τράπεζας και η δυνατότητα που υπάρχει για «ζωντανό» 

διάλογο με τα μέλη μας για κάθε θέμα που τους απασχολεί. Οι συνάδελφοι της 

Θεσσαλονίκης τιμούν αυτή την παράδοση του Σωματείου και δίνουν το παρόν, όπως 

έκαναν και φέτος.  

Τα θέματα που μας απασχόλησαν έχουν αναδειχτεί από την μέχρι τώρα δράση 

του Σωματείου μας (μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση μας του Μαΐου του 2016).           
 

Αυτά  είναι:  
 

 Δραστηριότητες Union πόλεως Θεσσαλονίκης. 

 Η σημασία της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για το μέλλον Τράπεζας-

εργαζομένων. Κίνδυνοι στα εργασιακά ζητήματα (επέκταση συμβάσεων, 

απεργίες, κατώτατος μισθός, ομαδικές απολύσεις).  

 Νέα δομή/οργάνωση του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας (Main και 

Lean) Οι θέσεις του Union - απαντήσεις της Τράπεζας. Digital Banking και 

απασχόληση.  

 Νομική κάλυψη Προσωπικού/επιβράβευση συνέπειας εργαζομένων-πελατών 

Τράπεζας. 

 Δανεικοί εργαζόμενοι, αξιολόγηση Προσωπικού, αποκατάσταση αδικιών 

παρελθόντος, Κανονισμός θέσεων ευθύνης - Οργανόγραμμα: Οι θέσεις του 

Union.  

 Παρέμβαση Union στην «Επιτροπή των Σοφών» για τα εργασιακά που καλείται να 

υπογράψει η Κυβέρνηση. 

 Αποτελεσματικότητα δράσης Union: Προστασία απασχόλησης, διαφύλαξη και 

διεύρυνση κεκτημένων Προσωπικού, αναγνώριση παρεμβάσεων/δράσης του. 
 

Επίσης συζητήθηκαν θέματα και τοπικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως: 
 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 

 EUROBANK 
Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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1. Η λειτουργία των μονάδων B.C. έχει γίνει προβληματική, αφού καλούνται να 

λειτουργήσουν με ελάχιστο Προσωπικό 3-5 ατόμων, σε περίοδο αύξησης του 

όγκου των εργασιών τους (εξαιτίας και αλλαγών  δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν). 

Διαπιστώθηκαν προβλήματα υποστήριξης και συνεργασίας με άλλα τμήματα, 

άκαιρης και αναχρονιστικής στοχοθεσίας που σίγουρα επηρεάζουν και την 

εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και την επιβράβευση των συναδέλφων. Η 

έλλειψη Προσωπικού επιφέρει μείωση της παρεχόμενης ποιότητας των 

υπηρεσιών που λειτουργεί υπέρ των Τραπεζών του ανταγωνισμού που όλες 

διαθέτουν υπέρτερο Προσωπικό στα αντίστοιχα B.C.!!! Άρα προκύπτει η άμεση 

ανάγκη στελέχωσης όλων των μονάδων B.C. και η ενίσχυση του ρόλου τους. 

 

2. Οι θέσεις μας που δημόσια έχουν αποτυπωθεί στις ανακοινώσεις μας, αλλά και 

αναπτυχθεί αρμοδίως προς την Διοίκηση της Τράπεζας  κ α τ ά  του θεσμού των 

ενοικιαζόμενων εργαζόμενων μέσω των εταιρειών με το αντικείμενο αυτό (ADECO 

κλπ) αποκτούν νέα επικαιρότητα, αφού αυτοί οι συνάδελφοι δεν επιλύουν μόνο 

το έλλειμμα σε ταμίες που παρουσιάστηκε μετά την τελευταία Εθελούσια Έξοδο, 

όπως μας έλεγε η Τράπεζα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τους έχουν ανατεθεί 

καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατείας (πλατφόρμα), γεγονός που προβληματίζει 

για το μέλλον της σταθερής απασχόλησης στην Τράπεζα και των εργαζόμενων 

που την στελεχώνουν. Θα πρέπει η Τράπεζα να ξανασκεφτεί την πρόταση μας για 

άμεση και οριστική κάλυψη των κενών μέσω μεταθέσεων στο Δίκτυο 

συναδέλφων των Κεντρικών Μονάδων αλλά και όπου χρειάζεται ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

συναδέλφων των Θυγατρικών Εταιρειών της που έχουν διακριθεί για τις 

υπηρεσιακές τους επιδόσεις.  

 

3. Τέθηκε το ζήτημα που, πλέον, αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι καθηκόντων SB και 

ΡΒ Officers, οι οποίοι μετατάσσονται σε R.M. (Relationship Managers), με αλλαγή 

του τόπου εργασίας π.χ. δύο (2) ημέρες στο ένα κατάστημα και τρεις (3) ημέρες 

στο άλλο: 

- Ποιος θα τους αξιολογεί; 

- Σε ποια μονάδα μετράνε τα αποτελέσματα τους; 

Τα κενά αυτά άμεσα πρέπει να καλυφθούν με οδηγία της Τράπεζας.  

 

4. Πρόβλημα επίσης των ως άνω συναδέλφων R.M. στο Δίκτυο αποτελούν οι 

αποζημιώσεις που δεν έχουν προβλεφθεί και αφορούν τα έξοδα μετακίνησης 

(κόστος φθοράς αυτοκινήτου) και τα έξοδα επικοινωνίας τους με τους πελάτες 

(έξοδα κινητού). Η Τράπεζα θα πρέπει να φροντίσει για την τακτοποίηση του 

θέματος άμεσα. 

 

5. Με το νέο σύστημα στα LEAN καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας δεν 

υπάρχει πάντα (και δεν θα υπάρχει) η δυνατότητα πώλησης διαφόρων 

τραπεζικών προϊόντων που απαιτούν  π ι σ τ ο π ο ί η σ η. 

Το ζήτημα αυτό και το συνακόλουθο φαινόμενο της  έ λ λ ε ι ψ η ς  Προσωπικού 

στις μονάδες αυτές απασχολεί τους συναδέλφους που θεωρούν ότι αν 

παραμείνει έτσι η στρόφιγγα διαρροών πελατών θα ανοίξει υπέρ των 

ανταγωνιστικών Τραπεζών… 
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6.  Στο πρόβλημα που κατ’ επανάληψιν έχουμε επισημάνει στην Τράπεζα και αφορά 

τον «βομβαρδισμό» με e-mails των διευθυντών και των υπευθύνων των μονάδων 

του Δικτύου, για να υλοποιήσουν σειρά «οδηγιών» της Διοίκησης ή και εργασιών 

(πολλές εκ των οποίων επικαλύπτονται, γιατί λείπει η διαβάθμιση της 

προτεραιότητας και ο συντονισμός) προστέθηκε και το γενικότερο πρόβλημα 

στελεχών και απλών υπαλλήλων που αφορά την εκ μέρους τους υποχρεωτική (;) 

ηλεκτρονική εκπαίδευση (E-Learning) η οποία απαιτεί πολλές ώρες από τον 

ημερήσιο χρόνο των εκπαιδευόμενων συναδέλφων που τον στερούνται από τον 

λίγο ελεύθερο χρόνο που οι ίδιοι διαθέτουν… 

Ο χρόνος εκπαίδευσης πρέπει να εντάσσεται στον χρόνο εργασίας των 

συναδέλφων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο να τον υπερβαίνει… 

 

 

 

Τα θέματα που τέθηκαν από τα μέλη του Σωματείου μας της πόλης της 

Θεσσαλονίκης κρίνονται ως άμεσης προτεραιότητας για τα αιτήματα μας προς την 

Διοίκηση, γι’ αυτό και θα τεθούν όλα στην  μεταξύ μας συνάντηση, σε επίπεδο 

Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας πολύ σύντομα. 

Σε σχετικό μας υπόμνημα κατατέθηκαν και οι δικές μας προτάσεις, αν και είναι οι 

περισσότερες γνωστές από παλιότερες σχετικές αναφορές μας. 
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Την Κυριακή 19/02/2017 πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη συνάντηση 

εργασίας του Προεδρείου του Σωματείου μας (Στάθης Χαρίτος - Πρόεδρος Δ.Σ., Γιάννης 

Σιδεράτος - Γεν. Γραμματέας Δ.Σ., Κώστας Δικαιοφύλαξ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 

Γραμματέας Βορείου Ελλάδος, Γαβριήλ Μιχαλάτος - Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.) με 

τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας κα Αθηνά Δεσύπρη και των 

ανώτερων τοπικών στελεχών Β. Ελλάδος: 

1. Παπαποστόλου Ντίνα, Αναπλ. Γεν. Διευθυντής Ζ’ Τομέα Δικτύου Κατ/των 

2. Τσούρμας Φίλιππος, Δ/ντής Αναπτ. Εργασιών Ζ’ Τομέα Δικτύου Κατ/των 

3. Μπακογιάννης Φώτιος, Διευθυντής Η’ Τομέα Καταστημάτων  

4. Κηπουρός Γεώργιος, Δ/ντής Αναπτ. Εργασιών Η’ Τομέα Δικτύου Κατ/των 

5. Βλάχος Κώστας, Διευθυντής Διαχείρισης Καθυστερήσεων Retail Β.Ε.  

6. Βλαχόπουλος Νίκος, Βοηθ. Γεν. Διευθυντής Private Banking Β. Ελλάδος 

Η θεματολογία της συνάντησης αφορούσε τα προβλήματα του Προσωπικού και 

της Τράπεζας στην Βόρειο Ελλάδα.  

Έγινε εποικοδομητικός διάλογος – εφ’ όλης της ύλης – και ακούστηκαν 

εκατέρωθεν σωστές προτάσεις που όλες είχαν κοινή αφετηρία: Το μέλλον της Τράπεζας 

και εργαζομένων, μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της οικονομικής και της τραπεζικής 

κρίσης που βιώνει η χώρα και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες. Πως αντιμετωπίζει η 

Τράπεζα, αλλά και η πλέον αντιπροσωπευτική της συνδικαλιστική οργάνωση (Union 

Eurobank) τις προκλήσεις και τα προβλήματα της εποχής και κυρίως τι γίνεται με την 

αλλαγή στην δομή του Δικτύου των καταστημάτων. 

Από την πλευρά μας (ξανά)θέσαμε την βασική μας θέση στο πλαίσιο όλων 

αυτών των συζητήσεων:   
 

ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 

ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 

(Τρόποι υπάρχουν πολλοί, αρκεί να υπάρξει θέληση…) 
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Σε μία κατάμεστη από συναδέλφους-μέλη του Union και τα παιδιά τους αίθουσα 

γιορτάστηκαν και οι φετινές Απόκριες παρουσία των μελών του Προεδρείου του 

Σωματείου μας και των εκπροσώπων της Διοίκησης της Τράπεζας που προαναφέραμε. 

Φέτος εκτός από το ελαφρύ μενού που προσφέρθηκε σε μικρούς και μεγάλους 

το πρόγραμμα παρουσίασε το καλλιτεχνικό team «Ανεμοσκορπίσματα» σε ένα 

μοναδικό 3ωρο show με “Escape Wall”, γιγάντια επιτραπέζια, χειροτεχνίες, φουσκωτό 

κάστρο, εργαστήρι παιχνιδιών, μπεμπέ πάρκο, ζωγραφική προσώπου, μηχανή Pop-

Corn, τον γκαφατζή επιστήμονα Dr. Magic, γιγάντια σαπουνόφουσκα και άλλες 

δραστηριότητες με την συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Όλα αυτά σε ένα 

φαντασμαγορικό Disco Party με ντισκομπάλα, μπουρμπουληθρομηχανή, φωτορυθμικά 

και ανιματέρ!!! 
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Θέλουμε και δημόσια από την θέση αυτή να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους 

μας, της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής – μέλη του Union, που και φέτος 

μας τίμησαν με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις που τους αφορούσαν και να 

δηλώσουμε ότι οι Ενημερωτικές Τοπικές Συνελεύσεις του Σωματείου μας μετά την 

Καλαμάτα, την Τρίπολη, τον Βόλο, την Λάρισα και την Θεσσαλονίκη θα συνεχιστούν σε 

όλες τις μεγάλες πόλεις των επαρχιακών μονάδων της Τράπεζας, αφού η αμφίδρομη 

ενημέρωση αποτελεί για μας προτεραιότητα σχεδιασμού και δράσης.   
 

 

Κ α λ ό  μ ή ν α !   
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

O Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                      Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


