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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σκοπός της αμφίδρομης ενημέρωσης που έχουμε καθιερώσει μαζί σας είναι και η 

επισήμανση  δ υ σ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν  της καθημερινότητας στην εργασία. Αξιολογούμε τα 

αιτήματά σας και τα προβλήματα σας σε ρεαλιστική βάση και τα μεταφέρουμε προς τα αρμόδια, 

ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, για να βρεθεί  κ ο ι ν ά  α π ο δ ε κ τ ή  λ ύ σ η. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και για τα ως άνω ζητήματα, αλλά και για τις δικές                

σας προτάσεις. 

Σας κοινοποιούμε σήμερα την εν θέματι παρέμβαση μας ανταποκρινόμενοι στην                     

δική σας έκκληση. 

Εδώ θέλουμε επίσης να σημειώσουμε ότι εκτός από τον φόρτο και την πίεση που 

προκαλούν τα συνεχόμενα e-learning σεμινάρια η κατάσταση φόρτισης επιτείνεται και από τα       

t e a m ς  που είναι καθημερινά και προγραμματισμένα από διάφορες υπηρεσίες και από τις ίδιες 

τις Περιφέρειες σε ώρα εργασίας. 

Επειδή δεν υπερβάλλουμε για τον πανικό που επικρατεί για τα ζητήματα αυτά στα 

καταστήματα θα επαναφέρουμε την πρόταση μας για επιτόπου παρατήρηση και καταγραφή 

των προβλημάτων στις μονάδες εκ μέρους της Διοίκησης με δειγματοληπτική επιλογή κάποιων εξ 

αυτών, για να καταγράψουν  π ω ς  ε ί ν α ι  μ ί α  η μ έ ρ α  δ ο υ λ ε ι ά ς  εκεί… 

Η τάση να γνωρίζουμε τα προβλήματα, αλλά να τα «κρύβουμε κάτω από το χαλάκι» που 

έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει δεν οδηγεί πουθενά μακροπρόθεσμα. 

… Θα σώσουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος… 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
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Αθήνα, 16/09/2021 

Α.Π.: 891 
 

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη  
GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 

 
Κοιν.: α) κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο,  Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank 

β) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking 
γ) κ. Γιάννη Σεραφειμίδη, Γενικό Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων 
δ) κ. Παν. Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 

 
Θέμα: Συνεχόμενα e-learning σεμινάρια επιμόρφωσης Προσωπικού   
 
 

Γνωρίζετε ότι ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση και 
εξειδίκευση των εργαζομένων στην Τράπεζα. 

Αναγνωρίζουμε δε την πρωτοπορία της Eurobank διαχρονικά στην εκπαίδευση του Προσωπικού της και 
την δική της υψηλή επίδοση σε αυτόν τον τομέα. 

Έχουμε διαπιστώσει όμως ότι τα συνεχόμενα e-learning σεμινάρια για πιστοποιήσεις στην 
α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή , παράλληλα με τα αντίστοιχα για πολλαπλές πιστοποιήσεις και επαναπιστοποιήσεις από την 
Τράπεζα της Ελλάδος έχουν επιφέρει μεγάλη  π ί ε σ η  στους συναδέλφους του Δικτύου των καταστημάτων, 
γιατί απαιτούν πολύ χρόνο για διάβασμα και ενασχόληση, μέσα σε δύσκολες συνθήκες του εργασιακού τους 
περιβάλλοντος. (έλλειψη προσωπικού στα καταστήματα, έντονη πίεση για αποτελέσματα, Covid-19, φόρτιση 
πελατών κα). 

Το πρόβλημα οξύνεται, όταν τα εν λόγω σεμινάρια υπερβαίνουν τα δύο κάτι που είναι συνηθισμένο… 
Κανένας από τους συναδέλφους που πιέζεται και δυσανασχετεί δεν παραγνωρίζει την αναγκαιότητα της  

γ ν ώ σ η ς  και την αντίστοιχη προσπάθεια της Τράπεζας για την μετάδοση της. Ζητούν όμως οι συνάδελφοι η 
όλη διαδικασία να γίνεται με οργάνωση και μέτρο που θα λαμβάνει υπόψη της, όχι μόνο, τις συνθήκες 
λειτουργίας στα καταστήματα, αλλά και τον όγκο της εκπαίδευσης που έχει ανατεθεί στον καθένα. 

Η κοινή πείρα μας λέει ότι με αυτές τις συνθήκες πίεσης ο εργαζόμενος δεν θα δώσει την πρέπουσα 
προσοχή και αφοσίωση στην εκπαίδευση που του έχει ανατεθεί με αποτέλεσμα ο σκοπός της όλης διαδικασίας να 
φαλκιδεύεται. 

Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε και από την πλευρά σας το εν θέματι πρόβλημα και αναμένουμε να 
δώσετε την προσήκουσα λύση. 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                              Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 

Η επιστολή του Union 


