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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 075 / 19-09-2022  
 

Έρευνα του Union στο Δίκτυο 
 

 

 

 
 

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (Ψ.Κ.Ε.) 

Έχουν περάσει παραπάνω από δύο (2) μήνες από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας 

Εργασίας (Ψ.Κ.Ε.). Στο διάστημα αυτό το Union πραγματοποίησε έρευνα στα περισσότερα 

καταστήματα της Τράπεζας στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, κυρίως με επιτόπου               

επισκέψεις μελών του Δ.Σ. 

 

Η έρευνά μας έδειξε ότι το κλίμα μέσα στο οποίο καλούνται οι εργαζόμενοι στο Δίκτυο να 

προσαρμοστούν στην εφαρμογή της Ψ.Κ.Ε. μοιάζει με εκρηκτικό cocktail: 

 

Συνεχής προσπάθεια διαχείρισης του χρόνου εργασίας μέσα στο καθορισμένο πλαίσιο               

με παράλληλη πίεση για επίτευξη στόχων, σε ισορροπία με την προσωπική ζωή και                      

τα απρόοπτα της επαγγελματικής. Ο παραγωγικός χρόνος μετά τις 14:00 τώρα καταναλώνεται 

και στο κλείσιμο του Καταστήματος με αποτέλεσμα πολλές εκκρεμότητες για την επόμενη ημέρα. 

 

Στους δύο (2) μήνες εφαρμογής της Ψ.Κ.Ε. τα Καταστήματα ανταποκρίθηκαν ως εξής1: 
 

Χτυπούν κάρτα μετά τις 15:15 και δεν παίρνουν υπερωρίες 44% 

Κλείνουν στην ώρα τους με πίεση 41% 

Χτυπούν κάρτα και κάθονται 11% 

Κάθονται με υπερωρία 5% 

 

Όσον αφορά τις υπερωρίες εμφανίζονται διαφορετικά καθεστώτα:  

 

Γενικά εγκρίνονται 10% 

Εγκρίνονται κάποιες για τις δύσκολες μέρες 22% 

Δεν ζητούνται/δεν δηλώνονται/ δεν εγκρίνονται 68% 

                                                             
1
 Σε επίπεδο Καταστήματος σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συναδέλφων κατά τις περιοδείες μας. 
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Το κυριότερο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι δεν είναι δυνατό πριν από τις 11:00                   

να γνωρίζουν εάν θα παρουσιαστεί ανάγκη για υπερωρία. Στο ΕΡΓΑΝΗ μπορούν                       

να δηλωθούν οποτεδήποτε πριν την έναρξή τους. Επίσης δεν είναι εφικτό 300 Καταστήματα            

να ζητούν έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή. Η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να δοθεί και               

στα ενδιάμεσα κλιμάκια.  

Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε την πάγια θέση μας ότι όλες οι πραγματοποιηθείσες 

υπερωρίες πρέπει να πληρώνονται. Το νέο σύστημα μπορεί να βοηθήσει στην ορθή 

καταγραφή τους, δεν ελέγχεται όμως εάν όντως αποζημιώθηκαν. Εδώ χρειάζεται συνεργασία 

του κάθε ενδιαφερόμενου με το Σωματείο… 
 

Διαπιστωμένα προβλήματα 

Τα κυριότερα προβλήματα σχετικά με την Ψ.Κ.Ε. που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα και για 

τα οποία θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες είναι τα εξής: 

 Διαφορές στο Ταμείο: Στις μισές περιπτώσεις κάθονται να την βρουν (συχνά 

παραβιάζοντας το ωράριο), στις υπόλοιπες την αφήνουν για την επόμενη με κίνδυνο 

παρατήρησης από τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

 ATM και APS: Μόνο σε 2 περιπτώσεις αναφέρθηκε ανεφοδιασμός στη μέση του 

ωραρίου. Κυρίως γίνεται στο τέλος και προσθέτει φόρτο εργασίας. Επιπλέον υπάρχει και 

το θέμα της απρόβλεπτης βλάβης/μπλοκαρίσματος. 

 Παρασκευές: Ο χρόνος είναι μικρότερος κατά 30’ με αποτέλεσμα συνήθως να                     

μην επαρκεί. 

 Το ίδιο και κατά το τέλος μήνα, πληρωμές συντάξεων κλπ . 

 Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης χρηματαποστολής; 

 Υποστελέχωση Καταστημάτων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χέρια να βοηθήσουν 

στις δύσκολες μέρες. 

 Το σύστημα κολλάει με αποτέλεσμα καθυστέρηση καταχωρήσεων. 
 

Πρόταση: Η εφαρμογή στο κινητό θα βοηθούσε όσους μετακινούνται (RM, ραντεβού κλπ).  
 

 

 

 
 

 

«Προβληματικό» ωράριο Ταμείων 

Σε αυτά τα προβλήματα προστίθεται και το νέο ωράριο Ταμείων (08:00-10:00 και 13:00-

14:00), το οποίο έχει προκαλέσει κυρίως δυσαρέσκεια στην πελατεία. Αυτό όμως στο οποίο όλα 

τα στελέχη των Καταστημάτων συμφωνούν είναι ότι θα έπρεπε να λήγει στις 13:00 αντί 14:00 

ώστε να αποσυμφορείται το κλείσιμο. Αντίθετα αυτή την στιγμή παρατηρούνται ουρές από τις 

12:45 που θα δημιουργήσουν καθυστέρηση. 

Η εφαρμογή αυτού του «προβληματικού» ωραρίου Ταμείων που έχει εφαρμοστεί σε 

αρκετά Καταστήματα της Τράπεζας ελέγχεται και για την νομιμότητα και για την σκοπιμότητα 

του. Εφόσον δεχόμαστε ότι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (αναλήψεις, καταθέσεις, 

συντάξεις κλπ) είναι  δ η μ ό σ ι ο  α γ α θ ό  που παρέχουν οι Τράπεζες κατ’ εξουσιοδότηση της 

Πολιτείας, τότε δεν μπορούν κάποιες εξ’ αυτών να περικόπτουν αυθαιρέτως την παροχή του 

χωρίς καμία θεσμική πρόβλεψη (Κλαδική ή και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας). 

Περιττό να τονίσουμε ότι οι υπεύθυνοι λειτουργοί της Eurobank προέβησαν στην 

περικοπή του ωραρίου λειτουργίας των Ταμείων χωρίς κ α μ ί α  δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η  μαζί μας (ως 
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της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων της Τράπεζας). 

Εννοείται ότι (σκόπιμα;) παρέλειψαν και να μας ενημερώσουν απλώς. 

Όλοι αυτοί δεν έχουν ζήσει την πολεμική ατμόσφαιρα του Ιανουαρίου του 2006 εξαιτίας 

της μονομερούς εφαρμογής του διευρυμένου ωραρίου των ειδικών μονάδων Δικτύου “The Mall 

Athens” και “Mediterranean Cosmos” της Θεσσαλονίκης… 
 

 

Ήταν άλλη μία περίπτωση δυσφήμισης της Τράπεζας (αν και εντελώς άδικης), αλλά και  άλλη 

μία περίπτωση που το Σωματείο μας ήρε το αδιέξοδο… Το μόνο που μένει πάντα είναι                        

η ασθενής μνήμη τους. 
 

 

Αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι στο Δίκτυο είναι καλύτερες αμοιβές και περισσότερο 

χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Πέρα από τον εξορθολογισμό του χρόνου και 

την διευκόλυνση των υπερωριών θα πρέπει να δοθεί βάρος και στην επαρκή τους στελέχωση, 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος. 

Για τις παραβάσεις που παρατηρούνται, η Γ.Δ.Α.Δ. θα πρέπει να ορίσει ποιός έχει την 

ευθύνη και όχι να στέλνει παρατηρήσεις σε όσους υπαλλήλους δεν τηρούν το ωράριο. Σε κάθε 

περίπτωση, ο υπάλληλος είναι ο αδύνατος κρίκος στο σύστημα, δέχεται πιέσεις και από τις δύο 

μεριές και δεν είναι υπεύθυνος για τη μη τήρηση των οδηγιών της Τράπεζας.    

Τέλος, επιφυλασσόμαστε για την νομιμότητα μετατροπής του συνόλου των Διευθυντών 

των Καταστημάτων της Τράπεζας σε «Διευθύνοντες Υπαλλήλους» με ό,τι σημαίνει αυτή η 

εξαίρεση. Θα επανέλθουμε επ’ αυτού…  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Για όλα τα ζητήματα που θίγουμε πιο πάνω (Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και εξαιρέσεις 

υποχρέωσης, ωράριο συναλλαγών και «προβληματικό» ωράριο Ταμείων) αλλά και για μία 

σειρά άλλων με κυριότερο το  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  θα ζητήσουμε συνάντηση με την Διοίκηση της 

Τράπεζας, για να πάρουμε απαντήσεις. 
 

Ελπίζουμε να επικρατήσει η σύνεση (δηλαδή η ικανότητα να κυβερνάς και να πειθαρχείς 

τον εαυτό σου με την χρήση της λογικής), γιατί όπως έλεγε και ο μέγας, αρχαίος Έλληνας 

ιστορικός Πλούταρχος (47-120 μ.Χ.): 

 

«Σώφρονος ανδρός έχθραν φυλάττεσθαι και οργήν» 
 

(Είναι χαρακτηριστικό μυαλωμένου ανθρώπου να μείνει μακριά από έχθρα και οργή)  

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                            Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


