
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 152 / 4-5-2020 

Ατυχείς, άκαιρες και καταχρηστικές οι πρόσφατες 

πολιτικές"οδηγιών" προς το Προσωπικό των καταστημάτων 

της Τράπεζας με αφορμή την προώθηση της 

εφαρμογής"Mobile App.".     
 

  Κάποια στελέχη της Τράπεζας δεν έχουν κατανοήσει, ούτε το 

πλέγμα των δυσκολιών και του αγώνα των υφισταμένων 

τους στο Δίκτυο των καταστημάτων, αλλά ούτε τη 

σημασία των ήρεμων εργασιακών σχέσεων ειδικά αυτή 

την περίοδο όπου οι συνάδελφοι στα καταστήματα 

δέχονται ιδιαίτερη πίεση στην άσκηση των καθηκόντων 

τους εξαιτίας της καθημερινής έκθεσης τους στον κίνδυνο 

του θανατηφόρου ιού, ενώ την ίδια στιγμή σε πολλούς από 

αυτούς η Διοίκηση αντί της έμπρακτης αναγνώρισης της 

προσφοράς τους προέβη σε μειώσεις σειράς οικειοθελών 

παροχών σε χρήμα προς αυτούς...    

    Θεωρούμε υποχρέωση των υψηλών κλιμακίων της ιεραρχίας στο Δίκτυο των 

καταστημάτων της Τράπεζας την έγκαιρη αντιμετώπιση των διαλυτικών αυτών φαινομένων 

που διαβρώνουν την καλή εικόνα που θέλουμε να έχει προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα η 

Τράπεζα.    Για το λόγο αυτό κοινοποιούμε αυτούσιο το σχετικό υπόμνημα που αποστείλαμε 

στα αρμόδια στελέχη με την ελπίδα της άμεσης αποκατάστασης αποδεκτού κλίματος 

επικοινωνίας προϊσταμένων -  υφιστάμενων στο Δίκτυο, γιατί χωρίς αυτό καμία πρόοδος των 

εργασιών δεν πρόκειται να συντελεστεί μέσα σε ένα περιβάλλον που όπως έχουμε ξανατονίσει 

οι Τράπεζες εμφανίζονται χωρίς την προσήκουσα κοινωνική αποδοχή, μόνες και 

στοχοποιημένες... 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

  Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας                     

Στάθης Χαρίτος                        Γιάννης Σιδεράτος 
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Αθήνα, 4-5-2020 
Α.Π. : 628 

ΠΡΟΣ : Γιάννη Σεραφειμίδη 
           Αν.Γεν.Δντη Δικτύου Κατ/των 
            
           Νατάσσα Πασχάλη 
           Αν.Γεν.Δντη Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
ΚΟΙΝ :  Παναγιώτη Σωτηρόπουλο 
            Δντη Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας 
             
 
ΘΕΜΑ : Προώθηση εφαρμογής Eurobank Mobile App. 
 
 
   Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και αφού δηλώσουμε ότι αντιλαμβανόμαστε τον σκοπό και 
συμφωνούμε με την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ενέργειας όπως περιγράφονται στο 
επισυναπτόμενο mail της Διεύθυνσης Εμπορικής Ανάπτυξης & Σχεδιασμού Δικτύου Καταστημάτων, 
οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. Μας αναφέρθηκε από αρκετά μέλη μας ότι υπέστησαν ατομικές οχλήσεις από ανώτερα 
στελέχη για άμεση υλοποίηση εκ μέρους τους της προτεινόμενης ενέργειας, με αναφορά 
στην υποχρεωτικότητα αυτής και στην ύπαρξη χρονικού ορίου (deadline). 

2. Θεωρούμε ότι η συλλογή στοιχείων από τη μεριά της Τράπεζας για την εγκατάσταση ή όχι 
της εφαρμογής στις συσκευές του Προσωπικού της έγινε εντός των δυνατοτήτων και 
εξουσιοδοτήσεων που παρέχει η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), 
αμφιβάλλουμε όμως σφόδρα για την δυνατότητα χρήσης αυτών για υπηρεσιακούς λόγους 
στο πλαίσιο των εργασιακών δικαιωμάτων και του Ο.Υ.Π.  

3. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 115/2001 Οδηγία της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : 
1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε συνδυασμό με τεχνικά ή 
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ασφαλής λειτουργία 
συστημάτων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των 
εργαζομένων,  εκτός εάν αυτή συνδέεται με τη λειτουργία των συστημάτων αυτών.  
2. Όπως επιτάσσεται και από την υποχρέωση ενημέρωσης που έχει εισαγάγει ο 
νομοθέτης με το άρθρο 11 του Ν. 2472/97, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για την 
εισαγωγή και χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης και ιδίως για τον σκοπό για τον 
οποίο απαιτούνται τα δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση αυτών των μεθόδων, τα 
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά  των μεθόδων, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα αυτά 
διαβιβάζονται ή ενδέχεται να διαβιβαστούν και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τη χρήση μεθόδων ελέγχου και 
παρακολούθησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν εις βάρος του εργαζομένου, εάν αυτός 
δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την εισαγωγή των μεθόδων ελέγχου και 
παρακολούθησης και για την χρήση των δεδομένων αυτών. Λόγω της φύσεως της σχέσεως 
απασχόλησης αλλά και της έντασης της προσβολής, κατά ορθή εφαρμογή του νόμου, οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να ενημερώνονται και να διατυπώνουν 
γνώμη πριν από την εισαγωγή μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης των 
εργαζομένων. 

4. Απορία προκαλεί η διαστρέβλωση του περιεχομένου και του νοήματος του αρχικού mail από 
στελέχη του Δικτύου προς τους υφιστάμενούς τους καθώς ούτε προκύπτει από πουθενά η 
υποχρεωτική ανταπόκριση, ούτε είναι «απόφαση της Τράπεζας» όπως παραπλανητικά 
επικοινωνείται, ούτε υπάρχει αναφορά σε χρονικά περιθώρια. Εύλογα θα αναρωτηθεί 



κάποιος που για τους δικούς του, ιδιαίτερους λόγους, δεν επιθυμεί να κατέχει την σχετική 
εφαρμογή, τι θα συμβεί εάν δεν συμμορφωθεί με την υπόδειξη. 

5. Επιπλέον, τυχόν αναγκαστική επιβολή είναι καταχρηστική, δεν αποτελεί συμβατική 
υποχρέωση του εργαζόμενου, ούτε είναι απαραίτητο εφόδιο για την τέλεση της εργασίας 
του, αλλά επικουρικό και δευτερεύον εργαλείο. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμογών, 
όπως π.χ. SAP Success Factors, οι παρόμοιες παροτρύνσεις της Γ.Δ.Α.Δ., δεν 
ακολουθήθηκαν από ανάλογη πολιτική πίεσης, παρόλο που αποδεδειγμένα θα διευκόλυναν 
τις διαδικασίες λόγω και των διαφόρων μορφών απουσίας που έχουν τεθεί σε ισχύ το 
τελευταίο διάστημα. 

6. Ο υπερβολικός ζήλος για ένα τέτοιο ζήτημα, η υπέρμετρη πίεση που το αναγάγει σε 
προτεραιότητα, η άστοχη επικοινωνία του στο Προσωπικό είναι ατυχείς και άκαιρες σε μία 
περίοδο που εξαιτίας των ακραίων καταστάσεων που βιώνουμε και των συνεπειών αυτών, 
σωρεύουν προβλήματα, παράπονα και δυσαρέσκεια στους εργαζόμενους του Δικτύου. Δεν 
χρειάζεται αυτά να μεγεθύνονται από αδέξιες ενέργειες ορισμένων στελεχών. 

 
   Ζητάμε λοιπόν, να επιληφθείτε προσωπικά του θέματος που σας εκθέσαμε και να δοθούν οι 
απαραίτητες οδηγίες για την ομαλοποίηση της κατάστασης στο Δίκτυο των καταστημάτων που 
άλλωστε, αυτή την στιγμή έχει άλλες προτεραιότητες και προκλήσεις να αντιμετωπίσει και θα 
πρέπει να το κάνει χωρίς το βάρος παράπλευρων προβλημάτων. 
 
 

Με τιμή 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                                                                      
 
                    ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ 
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Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
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