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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο172 23/09/2020 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ (VETO) ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

   Με την χθεσινή Ανακοίνωση Νο 36, η Γ.Δ.Α.Δ. ενημέρωσε το Προσωπικό που 

εργάζεται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης και Κρήτης για 

την πρόθεσή της να ασκήσει εφεξής βέτο στις αιτήσεις συμμετοχής τους στο  

Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου, δικαίωμα που άλλωστε είχε ρητά διατηρήσει κατά την 

ανακοίνωση του προγράμματος (Ανακοίνωση Νο 35/07.09.2020). 

   Επειδή όμως δημιουργήθηκε ζήτημα για κάποιους συναδέλφους που βρίσκονταν σε 

άδεια και ελλείψει προσβάσεων  αδυνατούσαν να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

συμμετοχής, το Σωματείο μας απέστειλε στην επικεφαλής της Γ.Δ.Α.Δ., Αν.Γεν.Δντη κα 

Νατάσσα Πασχάλη, την παρακάτω επιστολή για διόρθωση όποιας αδικίας … 

 Αθήνα, 23-9-2020 

Α.Π. : 713  
 
ΠΡΟΣ : Νατάσσα Πασχάλη 
           Αν.Γεν.Δντη Ανθρώπινου Δυναμικού       
 
ΚΟΙΝ :  Παναγιώτη Σωτηρόπουλο 
            Δντη Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας           
 
 
 
ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Νο 36/22.09.2020/Γ.Δ.Α.Δ. 
 
 
 
   Με την παραπάνω Ανακοίνωση, η Γ.Δ.Α.Δ. εξέφρασε την απόφασή της να ασκήσει βέτο στις 
αιτήσεις εργαζόμενων για συμμετοχή στο εν εξελίξει Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου για 
ορισμένες περιοχές του Δικτύου Κατ/των.   
 
   Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στο προσωπικό στις 7.33 της 22/09/2020 με έναρξη 
ισχύος την 7.45 της ίδιας μέρας. Το δικαίωμα του βέτο θα ασκείται σε όσες αιτήσεις 
υποβληθούν εφεξής. 
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   Επειδή όμως είχαμε παράπονα από συναδέλφους που την ημέρα αυτή (22/09/2020) ή την 
προηγούμενη βρίσκονταν σε άδεια ή εφεδρεία, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση ούτε 
στην ενημέρωση, ούτε κυρίως στα συστήματα της Τράπεζας, δεν κατέστη δυνατόν να 
εκφράσουν την απόφασή τους για συμμετοχή στο Π.Ε.Ε.Π. με την υποβολή σχετικής αίτησης 
εμπρόθεσμα. 
 
   Με δεδομένο ότι η απόφαση για συμμετοχή ή όχι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αποτελεί για τον 
εργαζόμενο κομβική απόφαση στην επαγγελματική του ζωή και απαιτεί εκτεταμένη 
ενημέρωση, παροχή συμβουλών και ανταλλαγή απόψεων, πιστεύουμε ότι η Διοίκηση της 
Τράπεζας πρέπει να εξετάσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
κατανόηση. 
 
   Ζητάμε λοιπόν, ως σωστό και δίκαιο, να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις της 
συγκεκριμένης κατηγορίας συναδέλφων, δεδομένου ότι δεν αφορά την τελευταία ημέρα λήξης 
του προγράμματος, η οποία σύμφωνα με την σχετική Ανακοίνωση της Τράπεζας ήταν η 
27/09/2020 κατά την ημέρα έναρξης της άδειάς τους. 
 
   Άλλωστε, στην  Ανακοίνωση Νο 35/07.09.2020, προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία για όσους 
βρίσκονται σε άδεια ή δεν έχουν πρόσβαση στα συστήματα της Τράπεζας. Η ίδια μέριμνα 
πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράψαμε για 
λόγους ίσης μεταχείρισης. 
 
 
 

Με τιμή 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                                                                      
 
                    ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ 

   Περιμένουμε από την Διοίκηση της Τράπεζας να αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα με 

ρεαλισμό και αντικειμενικότητα και να δώσει την κατάλληλη λύση. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. του UnionEurobank 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

         Στάθης Χαρίτος Γιάννης Σιδεράτος 


