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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 062 / 29-06-2022 
 

Ανάγκη επίλυσης δίκαιων 

αιτημάτων που απασχολούν  

το Προσωπικό 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Εισπράττουμε την ευαρέσκεια του Προσωπικού για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 

των 300 € που θα δώσει, μέσω Vouchers η Τράπεζα, όπως ενημερώσαμε με την  Νο 

061/28-06-2022 ανακοίνωσή μας. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά την κατ’ αρχήν 

ικανοποίησή μας αλλά τονίζουμε ότι υπάρχουν και άλλα οικονομικά αιτήματά μας προς 

την Διοίκηση των οποίων η επίλυση θα επιφέρει ουσιαστική ανακούφιση στο 

Προσωπικό. 
 

Παράλληλα όμως ο εργασιακός βίος συνεχίζεται και ελπίζουμε με την συνεργασία 

μας με την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας να δώσουμε λύσεις σε 

δύο (2) καυτά προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους. 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

 

Αποζημίωση για Rapid Test 

 Ικανοποίηση αιτήσεων μετάθεσης  

στην ίδια πόλη 

http://www.unioneurobank.gr/
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Αποζημί ωση γία Rapid Test 

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή μας με Α.Π. 131/27-06-2022 προς την                                    

κ. Νατάσα Πασχάλη. 

 

 
Αθήνα, 27/06/2022 

Α.Π.: 131 
 
 

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη  
Grοup CHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 

 
Κοιν.: κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο,  
     Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 

 
Θέμα: Κάλυψη των εξόδων Rapid Test 
 
 
 

Αγαπητή κυρία Πασχάλη, 

 

Καθώς καταγράφονται επαναλαμβανόμενα κρούσματα Covid-19 σε μαζικούς χώρους εργασίας της 

Τράπεζας, επιθυμούμε να επαναφέρουμε το αίτημα που υποβάλλαμε με την επιστολή μας Α.Π. 063/22-03-

2022 για κάλυψη των εξόδων Rapid Test από την Τράπεζα. 

   Σε χώρους όπου εργάζονται 100 άτομα ή και περισσότερα, ο μέσος όρος κρουσμάτων το τελευταίο 

6μηνο είναι συχνά άνω του 10. Π.χ. στο κτίριο Γ’ της Ν. Ιωνίας (που είναι ενιαίος χώρος) ένας εργαζόμενος 

θα υποχρεωθεί να κάνει τουλάχιστον 20 tests και θα του στοιχίσουν 160 € - 200 € χωρίς δική του 

υπαιτιότητα. 

   Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένεται αύξηση κρουσμάτων ενώ και το κόστος ζωής 

έχει ακριβύνει με αποτέλεσμα δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση για το Προσωπικό. 

   Ζητάμε λοιπόν από την Τράπεζα να σκύψει πάνω από το πρόβλημα που διογκώνεται και να 

ανακουφίσει το Προσωπικό αναλαμβάνοντας την ελάφρυνση των δαπανών αυτής της κατηγορίας. 

 

     

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                Στάθης Χαρίτος                     Γιάννης Σιδεράτος 
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Ικανοποί ηση αίτημα των μετα θεσης στην ί δία πο λη 

Για το ζήτημα αυτό που δεν επιβαρύνει οικονομικά την Τράπεζα, αλλά δίνει οξυγόνο                   

σε πολλούς συναδέλφους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως έχουμε στείλει στην     

κ. Νατάσσα Πασχάλη την επιστολή μας με Α.Π. 132/27-06-2022 και αναμένουμε την θετική 

της ανταπόκριση. 

 

 

Αθήνα, 27/06/2022 
Α.Π.: 132 

 
Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη  

Group CHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 
 
Κοιν.: α) κ. Σταύρο Ιωάννου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο 

β) κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, , Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 
 

Θέμα: «Το αποτύπωμα, που αφήνουμε στον πλανήτη, είναι στο χέρι όλων μας!» 
 
 

Αγαπητή κυρία Πασχάλη, 

 

Με αφορμή την επικοινωνία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Στ. Ιωάννου και της δικής 

σας με θέμα: «Το αποτύπωμα, που αφήνουμε στον πλανήτη, είναι στο χέρι όλων μας!», όπου καλούνται οι 

εργαζόμενοι να υιοθετήσουν υπεύθυνη στάση και να συμμετάσχουν όλοι στην προσπάθεια, πέραν του 

αξιέπαινου της ενέργειας από τη μεριά της Τράπεζας, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Καθώς αναμένεται συνέχεια της ενημέρωσης με απλές κινήσεις και συνήθειες που μπορούμε να 

εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και ειδικότερα στο θέμα της μετακίνησης, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε 

τα αιτήματα που υποβάλλαμε με την επιστολή μας Α.Π. 080/15-04-2022 και ειδικότερα τον εξορθολογισμό 

των τοποθετήσεων, όπου είναι δυνατό (π.χ. Δίκτυο Κατ/των) ώστε να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στον τόπο 

κατοικίας και τον τόπο εργασίας του Προσωπικού. 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι εκκρεμούν, επί σειρά ετών, αιτήματα μετακίνησης που θα 

μπορούσαν αμοιβαία να ικανοποιηθούν σε πόλεις με εκτεταμένο Δίκτυο, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.  

 Θα πρέπει το HR να αναλάβει πρωτοβουλία, ενάντια στην ολιγωρία κάποιων στελεχών, να πιέσει και 

να κλείσει ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί εργαζόμενους και οικογένειες τόσο ως προς την οργάνωση της ζωής 

τους όσο και ως προς τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Μια τέτοια διευθέτηση, όντως θα μείωνε τις μετακινήσεις και θα συνεισέφερε θετικά στο ενεργειακό 

αποτύπωμα, πέρα από την ικανοποίηση του Προσωπικού. 

     

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
                                 Στάθης Χαρίτος                    Γιάννης Σιδεράτος 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για όλα τα εργασιακά θέματα που σας 

απασχολούν. 

 

 

Δεν εφησυχα ζουμε γία ο ,τί αφορα  τον κορωνοί ο ! 

 

Ελπί ζουμε σε ε να καλοκαί ρί η ρεμο καί είρηνίκο  

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                       Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


