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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 120 / 03-12-2019 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Για το ζήτημα αυτό είχε κυκλοφορήσει η Νο 104/23-07-2019 ανακοίνωση του Σωματείου               

μας την οποία μπορείτε να δείτε (και πρέπει να την δείτε) στο site. Τα ζητήματα του θέματος ως                  

άνω τα είχαμε θίξει στην Διοίκηση της Τράπεζας (Φ. Καραβίας, Αν. Πασχάλη, Π. Σωτηρόπουλος)          

δια ζώσης στις 15/07/2019.  

Παρ’ όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι παραμένουν ως προβλήματα προς επίλυση γι’ αυτό                

για το 1ο ζήτημα (Μέτρηση Παραγωγικότητας) στείλαμε το με Α.Π. 513/02-12-2019 υπόμνημα                               

που ακολουθεί.  

 

Αθήνα, 02/12/2019 

Α.Π.: 513 

 

 
Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη, Επικεφαλή Γ. Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου,  

 Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή 

 
Κοιν.: α) κ. Σταύρο Ιωάννου, Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank 

β) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking Eurobank 

γ) κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας &  

    Ασφάλειας Eurobank 
 

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 
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Θέμα:  Μέτρηση Παραγωγικότητας συναδέλφων Κεντρικών Μονάδων – Επέκταση 

ανταπόδοσης στις συνεργαζόμενες με το Δίκτυο Μονάδες 
 

 

 Στην μεταξύ μας συνάντηση της 15/07/2019, τέθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της μέτρησης 

της παραγωγικότητας του Προσωπικού σε ορισμένες Μονάδες της Διοίκησης.  

 Θυμίζουμε ότι τονίστηκε η πάγια θέση του Σωματείου μας ότι παρόμοιες διαδικασίες                         

που σκοπό έχουν την βελτίωση των εργασιών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται (κρυφά                           

ή φανερά) ή να συνυπολογίζονται και να διαμορφώνουν την αξιολόγηση της απόδοσης                          

του Προσωπικού. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η φύση των εργασιών και                     

τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την ολοκλήρωσή τους και να μην υποτιμάται η ποιότητα                      

της εργασίας έναντι της ποσότητας.  

    Καταθέσαμε την άποψη ότι δεν είναι λογικό στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης 

παραγωγής με συντόμευση του χρόνου να επιβαρύνεται το Προσωπικό με καθημερινή 

καταγραφή των εργασιών, την στιγμή που αυτά τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν από τα 

πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας.  

       Τονίσαμε ότι ο μόνος που μπορεί να έχει άποψη για την αποδοτικότητα, την 

παραγωγικότητα και την ποιότητα της δουλειάς του κάθε υπαλλήλου είναι ο  άμεσος 

προϊστάμενος του που  είναι αυτός ο οποίος του αναθέτει την κάθε εργασία, αλλά και που την 

ελέγχει στο τέλος (ποιοτικά και ποσοτικά…). Κάθε παρέμβαση τρίτου που αλλοιώνει την κρίση 

της Τράπεζας, αυστηρά δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Τα συστήματα λοιπόν αυτά της 

ατομικής μέτρησης της αποδοτικότητας/παραγωγικότητας πολλές φορές αδικούν τον σωστό 

και επιμελή υπάλληλο  και αν θα είχαν λόγο ύπαρξης θα ήταν μόνο για τμήμα των 

εργαζομένων σαν συνολική επίδοση  και όχι σαν ατομική.  

    Φυσικά είμαστε εντελώς αντίθετοι στην ανάθεση αυτού του έργου της αξιολόγησης, 

αλλά και του έλεγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. η εταιρεία “Bedor excem s.a.”), αφού 

επιπλέον στην Τράπεζα υπάρχουν και τα συστήματα και το ανθρώπινο δυναμικό που κάλλιστα 

μπορεί να κάνει αυτή την δουλειά, στο πλαίσιο του Ο.Υ.Π. 

    Από την μεριά σας, δεσμευτήκατε ότι θα εξετάσετε αυτά τα θέματα και θα 

εξορθολογήσετε  τις συγκεκριμένες διαδικασίες. 

    Επανερχόμαστε, μετά από παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος, προσθέτοντας 

στα παραπάνω, νέα στοιχεία που υπέπεσαν στην αντίληψή μας:  

    Σε πολλές περιπτώσεις τα στατιστικά της ημερήσιας παραγωγής και οι αποκλίσεις τους 

από τους πρότυπους χρόνους εργασιών για κάθε εργαζόμενο, κοινοποιούνται σε ολόκληρο το 

τμήμα/υπηρεσία με αποτέλεσμα τριβές και εντάσεις  ανάμεσα στους εργαζόμενους, αλλά και 

ανάμεσα σε προϊστάμενους και υφιστάμενους. 
    

 Όπως καταλαβαίνετε το γεγονός αυτό αποτελεί παραβίαση τόσο ατομικών 

δικαιωμάτων όσο και των διατάξεων του Ο.Υ.Π. και πιθανώς οδηγεί σε προσβολή της 

προσωπικότητας του εργαζόμενου.  
 

     Κατόπιν όλων αυτών θα θέλαμε να ζητήσουμε: 
 

Α. Την άποψη της Τράπεζας επί του θέματος. 

Β. Να μας ενημερώσετε εάν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες επ’ αυτού. 
 

Με τιμή 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

                              Στάθης Χαρίτος                                Γιάννης Σιδεράτος 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Γνωρίζετε καλά ότι αυτό το Σωματείο που έχει και την ευθύνη της υπογραφής των 

διατάξεων που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας κα αμοιβής του Προσωπικού δεν λαϊκίζει, ούτε 

όμως υποσκάπτει την πρόοδο της Τράπεζας. 

Θέλει την Τράπεζα ισχυρή, αλλά και σωστή απέναντι στο Προσωπικό της.  

Θέλει τους εργαζόμενους συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά και αποδέκτες όλων                  

των δικαιωμάτων που τους αφορούν. 

Θέλουμε λοιπόν την προστασία των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας 

συγχρόνως όμως με την προστασία της υπόστασης της εργασιακής τους σχέσης η οποία 

περνάει μέσα από την προστασία του περιεχομένου της. Η εργασία δεν πρέπει να αλλοιώνεται, 

ούτε να ετεροκαθορίζεται από λόγους που δεν είναι οικονομοτεχνικοί, ούτε αφορούν το 

πρόσωπο ή  την συμπεριφορά των εργαζομένων.  

Στην περίπτωση λοιπόν της μέτρησης της παραγωγικότητας με τον τρόπο που γίνεται                

(σε λίγες ομολογουμένως μονάδες της Τράπεζας) έχουμε ζητήματα ελέγχου 

καταχρηστικότητας, τα οποία δεν θα αφήσουμε να περάσουν έτσι, αν δεν διορθωθούν. Θα 

αναγκαστούμε να μιλήσουμε με «ονόματα και διευθύνσεις». Όλοι γνωρίζουν ότι η άσκηση του 

δ ι ε υ θ υ ν τ ι κ ο ύ  δικαιώματος υπόκειται σε έλεγχο με βάση την ΑΚ 281, όπως ακριβώς 

ελέγχεται και το συγκεκριμένο ζήτημα του  ε ι δ ι κ ο ύ  διευθυντικού δικαιώματος που δεν 

υπαγορεύεται από τις πραγματικές ανάγκες της Τράπεζας, αλλά καταλήγει να γίνεται αιτία 

μείωσης της προσωπικότητας των εργαζομένων. 

 

Έτσι δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και ειδικά της 

Πληροφορικής με σκοπό την κατάργηση κάθε αυτονομίας του εργαζόμενου και την 

εξαντλητική περιχαράκωση των κινήσεων του κατά την διάρκεια της παροχής εργασίας.   

 

(Βλ. Κ. Παπαδημητρίου, Πληροφορική-Εργασία-Εργατικό Δίκαιο, 1988,79 επ. Βλ. άρθρο 9Α Συντ. Βλ. αποφ. 

245/9/20.3.2000 Αρχής Προστασίας Δεδομένων, Νομ. Δελτ. ΓΣΕΕ τ. 15, 1 με την οποία απαγορεύεται η τήρηση 

αρχείου δακτυλικών αποτυπωμάτων των εργαζομένων με σκοπό τον έλεγχο της παρουσίας τους. Βλ. επίσης 

Γνωμοδ. 637/18/21.6.2000 Αρχής Προστασίας Δεδομένων, ΕΕρδΔ 2000, 1087 σύμφωνα με την οποία θεωρείται 

νόμιμο το σύστημα καταγραφής καλούμενων  τηλεφωνικών αριθμών μόνο εφόσον αυτό δεν επιτρέπει την εμφάνιση 

των τριών τελευταίων ψηφίων τους, έτσι ώστε δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί το πρόσωπο το οποίο κλήθηκε από 

τον εργαζόμενο. Ομοίως άρθρο 5 ν. 2774/1999).  

 

Με την ευρύτερη έννοια απαγορεύεται και η παρακολούθηση με οπτικοακουστικά μέσα 

του εργαζόμενου, με αφορμή την παροχή της εργασίας του (ποιότητα και ποσότητα).  

Ελπίζουμε άμεσα τέτοιες άστοχες και ατελέσφορες μέθοδοι κάποιων υψηλά  ιστάμενων 

των Κεντρικών Υπηρεσιών της Τράπεζας να απομονωθούν και να εξαλειφθούν από την 

Διοίκηση, γιατί πέραν των άλλων αποτελούν παραφωνία από τις συνολικές επιδόσεις των 

πραγματικών θετικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας.  

Οι εργαζόμενοι στην Eurobank έχουν αποδεδειγμένα συνεισφέρει στην περιστολή των 

εξόδων της Τράπεζας (αμοιβές-έξοδα Προσωπικού) πιο πολύ από το αντίστοιχο Προσωπικό 

τριών υπολοίπων Τραπεζών και φυσικά περισσότερο από τον μέσο όρο του τραπεζικού 

συστήματος, όπως δείχνει ο Πίνακας που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή».  
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Οι εργαζόμενοι στις τέσσερις συστημικές Τράπεζες 

 
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 2018 2017 Δ% 

Τράπεζα Πειραιώς    

Τράπεζα  581 509 14,15 

Όμιλος 616 562 9,61 

Εθνική Τράπεζα    

Τράπεζα 528 531 -0.56 

Όμιλος 562 579 -2,94 

Alpha Bank    

Τράπεζα  369 376 -1,86 

Όμιλος 475 474 0,21 

Eurobank     

Τράπεζα 382 399 -4,26 

Όμιλος 487 506 -3,75 

    

Σύνολο στις Τράπεζες 1.860 1.815 2,48 

Σύνολο στους Ομίλους 2.140 2.121 0,90 
 

 

Επ έκ τ ασ η  α ντ α π όδ οσ ης  
 

Αν πράγματι μας ενδιαφέρει η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του 

Προσωπικού θα πρέπει να υιοθετηθούν διαφανή κίνητρα υποκίνησης και επιβράβευσης, πέραν 

των «ευχών και συγχαρητηρίων», αλλά και όπου αυτά υπάρχουν να επεκταθούν και στους άλλους 

συναδέλφους που έχουν συμβάλει στο θετικό αποτέλεσμα. 

Π.χ. οι συνάδελφοι που εργάζονται στην μονάδα GLA έχουν συμβολή στα θετικά 

αποτελέσματα των καταστημάτων του Δικτύου και των B.C., όπου οι συνάδελφοι εκεί έχουν κάποιας 

μορφής ανταπόδοση (bonus, ταξίδια στο εξωτερικό, παροχές κλπ) την οποία όμως οι συνάδελφοι 

του GLA ή άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών  δ ε ν  έ χ ο υ ν, ούτε ποτέ θα πάρουν, παρ’ ότι 

ελέγχονται και αξιολογούνται από τις μετρήσεις… 

Ζητάμε  ι σ ό τ η τ α  στην επιπλέον αμοιβή της εργασίας η ύπαρξη της οποίας δεν θα 

πρέπει να εξαρτάται από το ποιος έχει την διοικητική ευθύνη της κάθε υπηρεσίας… 

Ελπίζουμε στην κατανόηση των επισημάνσεων και των προτάσεων του Σωματείου μας από 

τους αρμόδιους της Τράπεζας, γιατί μετά την αντικειμενική στάθμιση των συμφερόντων Τράπεζας 

και Εργαζομένων το τελικό όφελος των δύο μερών επιτάσσει την έγκριση της πρότασης μας για την 

επιβράβευση και αυτών των συναδέλφων που δικαιούνται της ανταπόδοσης έστω και αν δεν 

ανήκουν στο Προσωπικό του Δικτύου της Τράπεζας.    

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                           Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


