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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

 

Επιβάλλεται να ξαναδιαβάσετε την ανακοίνωση μας Νο 190/21-01-2021, με το 

προφητικό θέμα, «Ηθική παρενόχληση στους χώρους εργασίας» ή «Mobbing», όπως έχει 

επικρατήσει ο όρος διεθνώς, κυρίως, για να συνειδητοποιήσουμε  ό λ ο ι  μας την ανάγκη 

δράσεων για την καταπολέμηση ενός φαινομένου που εμφανίζεται στην αρχή «σιωπηλά και 

ύπουλα», αλλά στη συνέχεια μπορεί να πάρει την επιθετική μορφή της σεξουαλικής 

παρενόχλησης, της κακοποίησης και της εξουσιαστικής βίας. 

 Το ζητούμενο είναι, τι κάνουμε στον δικό μας χώρο ευθύνης, για να παράσχουμε, αν 

χρειάζεται, ουσιαστική βοήθεια στους συναδέλφους που είναι θύματα κακοποιητικών 

συμπεριφορών, αλλά και τι επιλέγουμε για την πρόληψη του φαινομένου και τον κολασμό των 

υπευθύνων. 

Το σχετικά νέο κίνημα “Me Too” (ξεκίνησε στην Αμερική το 2006 και έγινε ευρέως γνωστό 

το 2017, ενώ στην Ελλάδα εμφανίστηκε το 2020 με την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου), 

είναι ανεξάρτητο, κοινωνικό κίνημα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης 

που δρα κυρίως μέσω της προτροπής  δ η μ ο σ ι ο π ο ί η σ η ς  περιστατικών στα κοινωνικά 

δίκτυα και τον τύπο… 

Είναι η κορυφή, ίσως, του παγόβουνου γιατί αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου νοσηρού 

φαινομένου που αποτελεί την  η θ ι κ ή / ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή  β ί α  και π α ρ ε ν ό χ λ η σ η , η 

οποία εκφράζεται μέσα από μία αλυσίδα αντιδεοντολογικών συμπεριφορών που φαινομενικά 

είναι ασύνδετες μεταξύ τους, όμως, στην πραγματικότητα είναι όλες μέρος μίας στρατηγικής 

ε κ φ ο β ι σ μ ο ύ ,  τ α π ε ί ν ω σ η ς  κ α ι  α π ο δ υ ν ά μ ω σ η ς  τ ο υ  σ τ ό χ ο υ . 

Αποτελεί η ηθική παρενόχληση μία ακραία μορφή πρόκλησης στρες στον ε ρ γ α σ ι α κ ό  

χ ώ ρ ο . Είναι μία συστηματική, μακρόχρονη και ύπουλη τακτική στις περισσότερες των 

περιπτώσεων που μέσα από συχνές και επαναλαμβανόμενες αρνητικές συμπεριφορές, 

στοχεύει στην  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή  και  ε ρ γ α σ ι α κ ή  ε ξ ό ν τ ω σ η  του θύματος. 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στην υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων και στην ποιότητα της εργασιακής τους ζωής, όσο και 

στα παραγωγικά αποτελέσματα και την ανταγωνιστικότητα της Τράπεζας. 

 

Συσχε τίση με την σεξόυαλίκη  παρενό χληση 
 

Η σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται ως, η εκδήλωση ανεπιθύμητης λεκτικής, μη 

λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς, σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την 

προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 

εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Για να στοιχειοθετηθεί η σεξουαλική 

παρενόχληση αρκεί ακόμη και ένα μόνο γεγονός αυτής της φύσης, εάν αυτό προσβάλει την 

αξιοπρέπεια του προσώπου και δημιουργεί δυσμενές περιβάλλον.  

Αντίθετα, για την παραδοχή της ύπαρξης της ηθικής παρενόχλησης απαιτούνται, κατά 

κανόνα, συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αρνητικές πράξεις ή συμπεριφορές. Είναι πιθανό η 

ηθική παρενόχληση να εμφανιστεί ως συνέχεια της σεξουαλικής, σε περιπτώσεις όπου ο 

εργαζόμενος/η αρνείται τις προτάσεις αυτού που τον παρενοχλεί ή μπορεί ακόμα και να 

συνυπάρχουν. 

 

Παρενό χληση από  τρί τόυς 
 

Η μορφή της παρενόχλησης όπου ο παρενοχλών είναι άτομο εκτός εργασιακού χώρου 

όπως π.χ. πελάτης, αντιμετωπίζεται ως μία διαφορετική μορφή παρενόχλησης και συνήθως 

ονομάζεται παρενόχληση από τρίτους. 
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Τί δεν εί ναί παρενό χληση  

Στην προηγούμενη ανακοίνωση μας Νο 190/21-01-2021 (σελίδα 3) αναφέρουμε 

επιγραμματικά, αλλά κατατοπιστικά τους τ ρ ό π ο υ ς  έ κ φ ρ α σ η ς  τ η ς  η θ ι κ ή ς  

π α ρ ε ν ό χ λ η σ η ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς . 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε π ο ι ε ς  ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  της Διοίκησης και 

των αρμόδιων λειτουργών της  δ ε ν  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  ηθική παρενόχληση. 
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
 

 Να μπαίνουν λογικά κριτήρια απόδοσης.  

 Να τίθενται εφικτές προθεσμίες για την ολοκλήρωση ενός έργου.  

 Να γίνονται εποικοδομητικές παρατηρήσεις στο αποτέλεσμα της εργασίας του 

εργαζομένου.  

 Να ενημερώνεται ο εργαζόμενος για την μη ικανοποιητική του απόδοση, εφ’ όσον αυτό 

αποτελεί δίκαιη και πραγματική κρίση και από την στιγμή που του έχουν δοθεί τα 

απαραίτητα μέσα, πληροφορίες και γνώσεις για την τέλεση των καθηκόντων του.  

 Να δεχτεί παρατήρηση για ανάρμοστη συμπεριφορά. 

 
 

Δίαφόρε ς φυσίόλόγίκώ ν συγκρόυ σεών καί ηθίκη ς 
παρενό χλησης 

 

Οι επιστήμονες διαχωρίζουν τις φυσιολογικές συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων από 

την ηθική παρενόχληση. Σύμφωνα με δημοσίευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO 

2003), οι δημιουργικές αντιπαραθέσεις πάνω σε θέματα εργασίας αποτελούν ένα υγιές 

στοιχείο της καθημερινότητας. Σε έναν εργασιακό χώρο είναι φυσιολογικό να υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις και κάποιες φορές να εκφράζονται ακόμα και έντονα. Ακόμα και 

μεμονωμένες εντάσεις ή απότομες συμπεριφορές, εφ’ όσον στην συνέχεια υπάρχει 

αναγνώριση της υπερβολής ή του λάθους, δεν χαρακτηρίζονται ως ηθική παρενόχληση. 

Ο τρόπος που ασκείται η Διοίκηση και οι αρχές που επικρατούν σε ένα εργασιακό 

χώρο είναι βασικός παράγοντας για το πώς θα εκδηλωθούν οι διαφωνίες και τι τροπή θα 

πάρουν. Ένα εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί τις συνθήκες εμφάνισης και ανάπτυξης της 

ηθικής παρενόχλησης παρουσιάζει βασικές αδυναμίες στον τρόπο οργάνωσης του έργου και 

στην επιχειρησιακή κουλτούρα.  

Σε τέτοιους χώρους δεν ακολουθούνται ξεκάθαρες στρατηγικές. Επικρατεί ασάφεια ως 

προς τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τους στόχους. Απουσιάζουν οι αρχές που επιβάλουν 

πνεύμα σεβασμού και συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους. Δεν τίθενται σαφείς 

κανόνες συνεργασίας. Υπάρχει ανοχή από την Διοίκηση, συχνά στο όνομα της 

παραγωγικότητας, ενός ακραίου ανταγωνισμού που εκφράζεται με πληθώρα 

αντιδεοντολογικών συμπεριφορών. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι προκειμένου να δείξουν 

καλύτερα αποτελέσματα από τους συναδέλφους τους επιλέγουν, ως μόνη λύση, την 

υπονόμευση του έργου των άλλων. Δρουν, συχνά, εν αγνοία των συνεργατών τους, 

κρατώντας κρυφές από τους άλλους ενέργειες που είναι κρίσιμες για την πορεία του έργου 

αλλά και την αποτελεσματική συμμετοχή όσων σχετίζονται με αυτό. Ακολουθούν τακτική 

πλάγιας και διφορούμενης επικοινωνίας.  

Στους εργασιακούς χώρους όπου οι συγκρούσεις έχουν ένα γόνιμο και λειτουργικό 

αποτέλεσμα, η Διοίκηση ακολουθεί τακτική ξεκάθαρων στρατηγικών. Προσδιορίζει με 

σαφήνεια τους ρόλους και αρμοδιότητες. Θέτει κοινούς στόχους και διασαφηνίζει το 

περιεχόμενό τους. Εμπνέει πνεύμα συνεργασίας και βάζει κανόνες τήρησής του. Επιτρέπει την 

ανοιχτή και αιτιολογημένη αντιπαράθεση. Ευνοεί την ευθεία και ειλικρινή επικοινωνία και τις 

ξεκάθαρες διαπροσωπικές σχέσεις. 
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SOS: Οί μόρφε ς τόυ «δίώ κτη» καί τόυ «στό χόυ» της ηθίκη ς 
παρενό χλησης 

 

Η εμφάνιση της ηθικής παρενόχλησης είναι αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης 

παραγόντων, οι οποίοι αφορούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εμπλεκομένων 

ατόμων, την δυναμική των άτυπων ομάδων οι οποίες δημιουργούνται μέσα σε έναν 

εργασιακό χώρο, τον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης και την κουλτούρα της επιχείρησης. Ο 

ανταγωνισμός είτε ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας κάποιων ανθρώπων είτε ως 

συστατικό στοιχείο του τρόπου λειτουργίας ενός οργανισμού, αποτελεί μία από τις πιο συχνές 

αιτίες. Η κατάσταση επιδεινώνεται σε συνθήκες μεγάλης εργασιακής ανασφάλειας.  

Είναι κοινώς αποδεκτό στους μελετητές του φαινομένου ότι η στάση της Διοίκησης 

απέναντι στα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού είναι καθοριστικής σημασίας για την 

εμφάνιση και ανάπτυξή του. Συνήθως, όπου εμφανίζεται η ηθική παρενόχληση, η Διοίκηση είτε 

αγνοεί, συχνά από αμέλεια, τις αρνητικές συμπεριφορές, είτε τις ανέχεται, είτε, το χειρότερο, 

συμμετέχει και η ίδια στην διαδικασία. 
 

1. Από προϊστάμενο σε υφιστάμενο  

 

Θεωρείται από τους ερευνητές η πιο συνηθισμένη μορφή. Εμπεριέχει την κατάχρηση 

εξουσίας, με την έννοια της υπέρβασης της δικαιοδοσίας που έχει κάποιος από την θέση του 

και της αυθαίρετης συμπεριφοράς η οποία αντιβαίνει σε κανόνες δικαίου. Οι αιτίες που μπορεί 

να προκαλέσουν την παρενόχληση αυτής της μορφής είναι πολλές. Πολλές φορές ένας 

προϊστάμενος υιοθετεί μία τέτοια τακτική, λόγω του αισθήματος ανεπάρκειας που έχει ο ίδιος 

και του φόβου του να χάσει τον «έλεγχο». Πολύ συχνά ένας ανασφαλής προϊστάμενος μπορεί 

να αισθανθεί «απειλή» από την παρουσία, στο τμήμα του, ενός εργαζόμενου που είναι πολύ 

ικανός και αποδοτικός ή έχει υψηλότερα τυπικά προσόντα από τον ίδιο.  

Είναι συνηθισμένη επίσης περίπτωση, ένας προϊστάμενος ο οποίος απαιτεί «τυφλή 

υποταγή», να βάζει στόχο ένα άτομο το οποίο ως προσωπικότητα δεν συμβιβάζεται με αυτή 

την απαίτηση και δεν αποδέχεται τον αυταρχικό τρόπο συμπεριφοράς. «Η ικανότητά του να 

αντιστέκεται στην εξουσία, παρά τις πιέσεις, τον καθιστά στόχο».  

Σε περιπτώσεις όπου την παρενόχληση ασκεί προϊστάμενος ή κάποιο άτομο με ισχυρή 

προσωπικότητα, παρατηρείται συχνά να συντάσσονται με τις συμπεριφορές του άτομα που 

βρίσκονται υπό την επιρροή του και θέλουν να του είναι αρεστά ή φοβούνται την οργή του, σε 

περίπτωση που διαφωνήσουν ανοιχτά μαζί του. Υπό τις συνθήκες αυτές ο στόχος υφίσταται 

ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση και νιώθει ακόμα πιο αδύναμος, καθώς στερείται 

υποστήριξης από πλευράς των συναδέλφων του.  
 

2. Μεταξύ ομοιόβαθμων συναδέλφων  
 

Η ηθική παρενόχληση μεταξύ συναδέλφων μπορεί να οφείλεται σε λόγους όπως τα 

αισθήματα φθόνου που κάποιος νιώθει εις βάρος ενός άλλου, οι προσωπικές αντιπάθειες, 

ακραίες συγκρούσεις και ανταγωνισμοί κ.α. Πολλές φορές ο στόχος είναι ομάδα ατόμων, 

συνήθως μικρή. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε 

ομάδες, οι επιθετικές τακτικές είναι αμοιβαίες αρχικά και συνεχίζονται έτσι, μέχρι η μία πλευρά 

να αποδυναμωθεί και η άλλη να πάρει το προβάδισμα δύναμης.  

Παρατηρείται ότι το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης, ειδικά σε χώρους πολύ 

ανταγωνιστικούς, έχει μεταδοτικό χαρακτήρα, καθώς η εμφάνισή του δίνει το έναυσμα για να 

εκδηλωθεί η σκοτεινή πλευρά του χαρακτήρα ατόμων που δεν είχαν δώσει τέτοια δείγματα  

συμπεριφοράς στο παρελθόν (Workplace Bullying Institute). Όταν παγιωθεί η παθολογική 

αυτή αλληλεπίδραση, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος καταστάσεων και η κρίση 

γενικεύεται, οι συνέπειες τότε για τα άτομα αλλά και για την επιχείρηση μπορεί να αποβούν 

ολέθριες, εάν δεν επέμβει κάποιος να την σταματήσει.  
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3. Από υφιστάμενο ή ομάδα υφισταμένων σε προϊστάμενο  

 

Είναι σπανιότερη από τις άλλες μορφές ηθικής παρενόχλησης. Εμφανίζεται, όχι συχνά 

όμως, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αναγνώριση στο πρόσωπο του προϊσταμένου, από 

ένα ή περισσότερα άτομα της ομάδας. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που π.χ. το άτομο 

προέρχεται από τον ίδιο εργασιακό χώρο και υπάρχει αμφισβήτηση για τις συνθήκες 

αξιολόγησης και προαγωγής του. Ενδέχεται η αμφισβήτηση να έχει πραγματικά ερείσματα, 

μπορεί όμως και να οφείλεται σε λόγους αντιζηλίας. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δυσχερής, 

εάν η Διοίκηση δεν έχει αποσαφηνίσει τους στόχους της υπηρεσίας και τις αρμοδιότητες 

μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων.  

Επίσης, ένας προϊστάμενος μπορεί να συναντήσει αρνητικό κλίμα σε περιπτώσεις που 

προέρχεται από άλλο εργασιακό χώρο και έχει διαφορετικές αντιλήψεις ή ακολουθεί άλλες 

μεθόδους από αυτές που έχει συνηθίσει η ομάδα. Κάποιες φορές η έλλειψη αναγνώρισης 

οφείλεται στο γεγονός ότι το άτομο είναι νεώτερο ηλικιακά, αλλά έχει πολύ υψηλότερα 

προσόντα. Σε κάθε περίπτωση, εάν η αντίδραση είναι γενικευμένη, το άτομο αντιμετωπίζει 

μεγάλες δυσκολίες στο να πετύχει την αποδοχή και την συνεργασία της ομάδας στο έργο. 

 

4. Μεταξύ διευθυντικών στελεχών  

 

Σε αυτή τη μορφή παρενόχλησης έχει διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι εμφανίζονται 

συχνότερα συμπεριφορές που έχουν σκοπό να πλήξουν την εργασιακή απόδοση του στόχου 

όπως π.χ. η απόκρυψη πληροφοριών, ο ορισμός προθεσμιών που είναι αδύνατο να 

τηρηθούν, η αφαίρεση αρμοδιοτήτων κ.ά. και σπανιότερα συμπεριφορές που βάλουν κατά 

της προσωπικότητάς του. Και σε αυτό το επίπεδο, ακόμη και επαγγελματίες με πολύ υψηλή 

επιστημονική κατάρτιση, εάν βρεθούν σε συνθήκες όπου φαίνεται να έχουν λιγότερη ισχύ από 

άλλους ή να είναι πιο ευάλωτοι, ενδεχομένως και για προσωπικούς λόγους, είναι πιθανό να 

γίνουν στόχοι ηθικής παρενόχλησης.  

 

5. Από την Διοίκηση του οργανισμού προς εργαζόμενους 

 

Συνήθως παίρνει τη μορφή της οργανωμένης ψυχολογικής επίθεσης. Σχεδιάζεται και 

κατευθύνεται από την ίδια την Διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού. Στρέφεται κατά 

ενός εργαζόμενου ή περισσότερων, με στόχο τον εξαναγκασμό τους σε παραίτηση. Συμβαίνει, 

σε κάποιες περιπτώσεις, μετά από κρίσιμες αλλαγές στο νομικό καθεστώς της επιχείρησης 

όπως είναι η ιδιωτικοποίηση ή η συγχώνευση, καθώς και σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης και 

εκσυγχρονισμού. Σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιήσουν την τακτική της εκδίωξης, 

προκειμένου να απαλλαγούν από άτομα που είτε κατείχαν κρίσιμες θέσεις στο προηγούμενο 

καθεστώς, είτε έπαιρναν ψηλούς μισθούς, είτε θεωρούνται πλέον υπεράριθμο προσωπικό. Σε 

κάποιες περιπτώσεις η Διοίκηση, προκειμένου να δικαιολογήσει τις επιλογές της, προβάλλει 

προσχηματικά λόγους όπως ή πίεση εξωγενών παραγόντων (π.χ. κοινωνικοοικονομική κρίση, 

εξωτερικές πιέσεις που δέχεται ο οργανισμός κ.λπ.).  

 

Την αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας επιβάλλουν 

αρχές όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η κατάργηση κάθε είδους 

διάκρισης, η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας του εργαζομένου καθώς και της 

επαγγελματικής του ταυτότητας. Πέρα όμως από την αναγνώριση των αρνητικών συνεπειών 

που έχει σε ατομικό επίπεδο, είναι κρίσιμη η συνειδητοποίηση και των τεράστιων συνεπειών 

που έχει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.  
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Γίατί  πρε πεί να δρα σόυμε ό λόί μαζί ; 
 

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας διανύει μία περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι 

επιπτώσεις της είναι τεράστιες και στον χώρο της εργασίας. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ένας από 

τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την έξοδο από την παρούσα κατάσταση είναι η αύξηση 

της παραγωγικότητας και των καινοτόμων ιδεών. Στην κατεύθυνση αυτή είναι εξαιρετικά 

κρίσιμη η συνειδητοποίηση και η αναγνώριση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές (αρμόδια 

κρατικά όργανα, επιχειρήσεις, συνδικαλιστικοί φορείς), του ρόλου και της συμβολής στην 

επίτευξη των στόχων αυτών και του ανθρώπινου παράγοντα. Πόσες δυνατότητες και 

πιθανότητες έχει μία χώρα να εξέλθει από μία κρίση τέτοιων διαστάσεων, όταν το εργασιακό 

της δυναμικό είναι σε μεγάλο βαθμό καταπονημένο και αποδυναμωμένο; Η ανεργία βρίσκεται 

στο 15,9% (ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μάιος 2021). Οι θέσεις εργασίας μειώνονται συνεχώς. Εάν και οι συνθήκες 

εργασίας χάνουν συνεχώς σε ποιότητα και ασφάλεια, με πιθανό αποτέλεσμα την βλάβη της 

ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και του κλονισμού της εμπιστοσύνης και της 

δέσμευσής τους στην επιχείρηση (ιδιωτική και δημόσια) και τους στόχους της, τότε οι 

δυσκολίες επίτευξης του στόχου της συνολικής εξόδου της κοινωνίας από την κρίση 

πολλαπλασιάζονται.  

Ένας από τους παράγοντες που επιβαρύνουν, μεταξύ των άλλων, την ποιότητα των 

συνθηκών εργασίας και ο οποίος είναι ελάχιστα γνωστός και εκτιμημένος στον ελληνικό χώρο, 

είναι η ύπαρξη της ηθικής/ψυχολογικής παρενόχλησης. Θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές 

μορφές παρενόχλησης στον χώρο εργασίας με έντονα διαβρωτική και τοξική επίδραση στο 

εργασιακό περιβάλλον.  

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία, 

την ασφάλεια των εργαζομένων και την ποιότητα του εργασιακής τους ζωής, όσο και στα 

παραγωγικά αποτελέσματα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 

 

Η δρα ση μας στην Eurobank 
 

Η ευαισθησία του Union και οι προσπάθειες ανάδειξης του νοσηρού φαινομένου της 

ηθικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο με όποια μορφή κι αν εκδηλώνεται έχει 

αναγνωριστεί, ήδη από την ιστορική ημερίδα μας στο Hilton (11 Δεκεμβρίου 2005), όπου 

αναλύθηκε πλήρως το πρόβλημα. 

 

Η Τράπεζα υιοθετεί την ανάγκη προστασίας του φύλου και της καταπολέμηση της βίας 

και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Νατάσσας 

Πασχάλη (Group CHRO) με θέμα: 

 

«Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,                                                     

θεμέλιο της εργασιακής μας κουλτούρας»  

Με τα δεδομένα αυτά το Σωματείο μας με συγκεκριμένο και απόλυτα τεκμηριωμένο  

υ π ό μ ν η μ α  του προς την Διοίκηση της Τράπεζας (Α.Π. 879/04-08-2021) ζητά νέο πιο 

ισχυρό θεσμικό πλαίσιο π ρ ο σ τ α σ ί α ς  της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των 

δικαιωμάτων της τιμής, της υπόληψης και της σωστής αξιολόγησης των συναδέλφων της 

Τράπεζας, αλλά και α υ σ τ η ρ ο π ο ί η σ η  των πειθαρχικών ποινών για τους παραβάτες, 

όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν ανήκουν. 

 

Φιλοδοξούμε ότι με την ειλικρινή συνεργασία όλων στην Τράπεζα θα εξαλειφθούν 

πλήρως όποιες και όσες παραβατικές συμπεριφορές υπάρχουν, αλλά και θα αποφευχθούν 

άλλες που εν δυνάμει μπορεί να εκδηλωθούν. 
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Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                            Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 

 

Άμεση βοήθεια προς τους πυρόπληκτους  

Το Δ.Σ. του Union παρακολουθεί με κομμένη ανάσα και απόγνωση την εθνική 

καταστροφή που προκάλεσαν και προκαλούν οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στο σύνολο της 

χώρας και ειδικότερα στην Αττική, στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο. 
  

Έχουμε καλέσει τους συναδέλφους που έχουν υποστεί ζημιές να μας δηλώσουν την 

απώλεια, για να ενεργήσουμε προς την Τράπεζα, αλλά παράλληλα ζητάμε από όλους τους 

συναδέλφους την εκ μέρους τους παροχή κάθε είδους βοήθειας προς τους πυρόπληκτους. 
 

Το Σωματείο μας θα συνδράμει οικονομικά το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

για τον σκοπό αυτό, όχι μόνο με την κατάθεση ικανού χρηματικού ποσού, αλλά και με την 

προμήθεια σε φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.  
 

Ελπίζουμε να βρούμε μιμητές και από την πλευρά των εργοδοτών και από την πλευρά 

των συνδικάτων.  


