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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Χωρίς άλλα σχόλια σας κοινοποιούμε το τελευταίο υπόμνημα μας για ένα
πολυσυζητημένο από την πλευρά μας θέμα, όπου περιμένουμε από την Τράπεζα να
ρυθμιστεί άμεσα και με δίκαιο τρόπο.

Ορισμός Στελεχών Δικτύου σε θέση Υπευθύνων Καταστημάτων
(Α.Π. 737/02-11-2020)
Προς: α) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking
β) κ. Ιωάννη Σεραφειμίδη, Αναπλ. Γεν. Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων
Θέμα: Ορισμός Στελεχών Δικτύου σε θέση Υπευθύνων Καταστημάτων.
Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε θίξει στις μεταξύ μας συναντήσεις, αλλά και δημόσια (βλ.
Ανακοίνωσή μας Νο 128/28-6-2017 και Διοικητικοί Απολογισμοί Union 2017, 2018 και 2020), το
θέμα του ορισμού Στελεχών Δικτύου σε θέση Υπευθύνων Καταστημάτων, είναι ένα ζήτημα που
παραμένει αδικαιολόγητα ανοικτό επί σειρά ετών, θίγοντας το κύρος τόσο της ίδιας της θέσης όσο και
του προσώπου που την αναλαμβάνει.
Αναγνωρίζουμε ότι μετά από πληθώρα αλλαγών, μετακινήσεων και αποχωρήσεων Προσωπικού
τα τελευταία χρόνια, προκρίθηκε ως αναγκαία λύση η «δοκιμαστική περίοδος» σε μία θέση πριν την
επίσημη ονομασία ενός στελέχους. Δυστυχώς όμως, υπήρξαν περιπτώσεις που χρονίζουν, χωρίς να
έχουν αποκατασταθεί οι εκκρεμότητες.
Πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή η άτυπη δοκιμασία να οριοθετηθεί σαφέστερα
και δικαιότερα, με καθορισμό μέγιστου χρονικού διαστήματος, μετά την παρέλευση του οποίου θα
ακολουθεί ονομασία του Υπεύθυνου στη νέα θέση (Διευθυντή) ή επιστροφή στην προηγούμενη που
κατείχε. Άλλωστε, όλες οι θέσεις αυξημένης ευθύνης δεν αποτελούν ούτε «προίκα», ούτε
«κληρονομιά», αλλά όλοι κρίνονται διαρκώς.
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Θεωρούμε ότι μια τέτοια ξεκάθαρη τακτοποίηση του παραπάνω ζητήματος, με διάφανη
διαδικασία και κανόνες επιβράβευσης, μόνο προς την βελτίωση της υπηρεσιακής απόδοσης των
συγκεκριμένων στελεχών μπορεί να επηρεάσει και συνεπώς προς όφελος της Τράπεζας.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος
Γιάννης Σιδεράτος

Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωση σας την εν θέματι επιστολή/έκκληση προς
την Τράπεζα.

Προς: Νατάσσα Πασχάλη, Αν. Γεν. Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού
Κοιν.: Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Δ/ντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας Eurobank
Θέμα: Ενίσχυση σεισμοπαθών συναδέλφων Σάμου
Είναι γνωστό ότι ο σεισμός της 30/10/2020 προξένησε μεγάλες υλικές ζημιές στα νησιά του
Ανατ. Αιγαίου και κυρίως της Σάμου. Θα παρακαλούσαμε θερμά με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσής
σας να καταγραφούν οι πληγέντες συνάδελφοι αυτών των περιοχών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές
στις περιουσίες τους με σκοπό η Τράπεζα στο πλαίσιο της φροντίδας που πάντα έχει δείξει κατά το
παρελθόν να χορηγήσει μία εύλογη αποζημίωση για την ανακούφιση των ως άνω οικογενειών των
συναδέλφων.
Η ύπαρξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της μεγάλης τραπεζικής οικογένειάς μας αποτελεί
και την ψυχή του πολιτισμού όλων μας.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος
Γιάννης Σιδεράτος
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Η Τράπεζα ικανοποίησε το με Α.Π. 712/18-09-2020 γραπτό αίτημα μας για
την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πρόσφατες θεομηνίες συναδέλφων
των καταστημάτων μας σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αγρίνιο και Καρδίτσα.
Για μία ακόμα φορά στα ζητήματα αυτά η Διοίκηση επιδεικνύει ανθρώπινο
πρόσωπο το οποίο οφείλουμε δημόσια να αναγνωρίσουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Στάθης Χαρίτος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Σιδεράτος
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