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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 087 / 03-11-2022  
 
 

 

 

 

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  

ΤΟΥ UNION ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  
 

 

 

 

 

Συνάντηση εργασίας στις 07/10/2022 
 

 

 

 

Στις 07/10/2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για θέματα που αφορούν το Δίκτυο 

Καταστημάτων. Την Τράπεζα εκπροσώπησαν η Group CHRO κα Νατάσα Πασχάλη, ο Γενικός 

Διευθυντής Retail κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, ο Γενικός Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων κ. 

Ιωάννης Σεραφειμίδης, η Eπικεφαλής Τομέα HRBP Retail κα Γιώτα Δασκαλάκη και ο Διευθυντής 

Εργασιακών Σχέσεων HR κ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.  

Σας ενημερώνουμε για τα θέματα (παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ανακ. 075/19-09-22) που 

έθεσαν οι εκπρόσωποι του Σωματείου Στάθης Χαρίτος-Πρόεδρος και Γιάννης Σιδεράτος-Γενικός 

Γραμματέας και τις αντίστοιχες απαντήσεις που έδωσαν τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας: 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ψ.Κ.Ε.-

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 

Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο Ταμείου, διαφορές, ATM και APS, θα αναθεωρηθούν κάποιες 

διαδικασίες και θα εφαρμοστεί νέο μοντέλο σε συνδυασμό με προμήθεια νέων μηχανών που θα 

οδηγήσει σε ευκολότερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. 

Για το θέμα των χρηματαποστολών εξετάζεται αναπροσαρμογή ωραρίων ώστε να εξασφαλίζεται 

ασφαλής και έγκαιρος ανεφοδιασμός. 

Σχετικά με τις υπερωρίες, η Τράπεζα θα εξετάσει την πρότασή μας, τόσο στο ωρολογιακό όριο 

όσο και στο εγκριτικό επίπεδο. 

Για την οργάνωση του χρόνου και για όλα τα απρόοπτα που μπορεί να οδηγήσουν σε 

καθυστέρηση αποχώρησης, θα εκδοθούν σύντομα  οδηγίες καθώς και video με βέλτιστες 

πρακτικές που ήδη ακολουθούνται σε ορισμένα Καταστήματα. 

Τέλος, λάβαμε την διαβεβαίωση ότι για οποιεσδήποτε περιπτώσεις μη τήρησης του ωραρίου, σε 

καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος ο υπάλληλος, εφόσον έχει ακολουθήσει οδηγίες 

προϊσταμένου. Οι τελευταίοι, άλλωστε, επίσης ελέγχονται για την τήρηση των οδηγιών της 

Τράπεζας. 

Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας EUROBANK 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
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 
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΑΜΕΙΩΝ 

 

Παρά τα προβλήματα που δημιουργούνται ,οι επικεφαλής του Retail υπεραμύνθηκαν του 

μοντέλου που δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των tellers χωρίς να αλλάζει το ωράριο 

συναλλαγών, καθώς οι συναλλαγές διενεργούνται από τους πελάτες μέσω των APS. Ta 

μηχανήματα συναλλαγών APS έχουν πλέον αναβαθμισμένες δυνατότητες. Τα καταστήματα που 

έχουν επιλεγεί για το Meta Teller διαθέτουν όλα νέα μηχανήματα APS., ενώ οι συναλλαγές που 

αποκλείονται από τα Ταμεία θεωρούνται αμελητέες. Τονίσαμε ότι το ζήτημα έχει σημαντικές 

επιπτώσεις και στον Δείκτη Εξυπηρέτησης Πελατείας και λάβαμε την διαβεβαίωση ότι από τα μέχρι 

τώρα στοιχεία ο Δείκτης παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα και μάλιστα βελτιώνεται μετά από 

τους πρώτους μήνες εφαρμογής και δεν υπάρχει -πρόβλημα στην εικόνα των Καταστημάτων και 

στην Αξιολόγηση των υπαλλήλων. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Αναδείξαμε με νομικά στοιχεία και μελέτες το αυθαίρετο του χαρακτηρισμού σε τέτοιο πλήθος 

υπαλλήλων (που πολλές φορές έχει οδηγήσει και σε δικαστικές διαμάχες). Η Τράπεζα 

επιφυλάχθηκε για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το ζήτημα εφεξής. 
 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 

 

Έχει γίνει αρκετή πρόοδος στο θέμα αυτό με κατάλληλο σχεδιασμό και μεταθέσεις domino, 

δυστυχώς όμως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που εκκρεμούν λόγω μεγάλου αριθμού 

αιτημάτων σε κάποιους Τομείς. 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕ MAIL ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΜΕΑ 

Τονίσαμε ότι δεν είναι αποδεκτή αυτή η μέθοδος, καθώς συνιστά υπέρβαση διευθυντικού 

δικαιώματος, παραβίαση του Ο.Υ.Π. όσον αφορά τον σεβασμό της προσωπικότητας του 

υπαλλήλου και φτάνει στα όρια της ψυχολογικής παρενόχλησης, αλλά και αμφιβόλου 

αποτελεσματικότητας όσον αφορά την υποκίνηση. Έγινε κατανοητή η παρέμβασή μας και θα 

γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις.  
 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Για άλλη μια φορά ζητήσαμε να δοθούν αυξήσεις στο Προσωπικό, πέραν της ήδη 

προβληματικής Ανταπόδοσης, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά κριτήρια (ιδιαίτερος 

χαρακτήρας περιοχής, είδος και μεγέθη πελατείας, ανθρωποδύναμη κατ/τος κλπ). Αλλά και οι 

Διευθυντές, από τη μία χαρακτηρίζονται Διευθύνοντες Υπάλληλοι ενώ από την άλλη, οι αποδοχές 
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τους υπολείπονται του 6πλάσιου του βασικού μισθού όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος του Υπ. 

Εργασίας.  

Η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει προαγωγές σχεδόν στο 1/3 των 

εργαζομένων του Δικτύου καθώς και διορθώσεις/αναπροσαρμογές μισθών με βάση την θέση 

και την απόδοση. Πρόσθετα, το 2022 η ανταπόδοση αυξήθηκε κατά 25% κατά κεφαλήν από το 

2021. Eπιπρόσθετα, βελτιώθηκαν οι παροχές σε Senior RMs που καλύπτουν μεγάλες περιφέρειες 

και έχει εγκριθεί η παροχή κάρτας κινητής τηλεφωνίας με ολοκληρωμένο πακέτο  για όλους τους 

RMs. Έχουν αναβαθμιστεί πολλά στελέχη αναλαμβάνοντας ρόλους ευθύνης καθώς στηρίζεται η 

ανάπτυξη του Δικτύου μέσα από ένα phygital μοντέλο. 

 

Συμπέρασμα 
 

Σε όλα τα ζητήματα-προβλήματα που είχαμε θέσει προς τους αρμόδιους της Τράπεζας με την 

ανακοίνωση μας Νο 075/19-09-2022 πήραμε απαντήσεις από τα αρμόδια στελέχη της Διοίκησης, 

αλλά κρατάμε και πολλές επιφυλάξεις σε αρκετά από αυτά. 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ψ.Κ.Ε.) 
 

Σε καλό δρόμο για επίλυση των προβλημάτων που θέσαμε. 

 

ΝΕΟ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ) ΩΡΑΡΙΟ ΤΑΜΕΙΩΝ 
 

Η συρρίκνωση των ωρών που το συναλλασσόμενο κοινό εξυπηρετείται στα ταμεία των 

καταστημάτων της Τράπεζας (08:00-10:00 και 13:00-14:00) παρά τις προβλεπόμενες 

αναβαθμίσεις σε μηχανές αυτόματων συναλλαγών, δημιουργεί μείζον πρόβλημα  

α π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ  και πελατών και συναλλαγών που δεν είναι συμβατές με τα μηχανήματα. 

Εμείς τις τραπεζικές υπηρεσίες τις θεωρούμε κ ο ι ν ω ν ι κ ό  α γ α θ ό  προς το οποίο πρέπει να 

υπάρχει ακώλυτη πρόσβαση όλων των πολιτών, αφού αυτό ήταν και το βασικό σκεπτικό των 

ανακεφαλαιοποιήσεων που η Πολιτεία πραγματοποίησε στις συστημικές Τράπεζες με το χρήμα 

του ελληνικού λαού… 
 

Η Ο.Τ.Ο.Ε. και η Κυβέρνηση εδώ έχουν το λόγο! 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΩΡΑΡΙΟΥ) 
 

Το θέμα το έχουμε αναδείξει πολλές φορές και από πολύ καιρό πριν. Ο χαρακτηρισμός που 

έχουν κάνει οι Τράπεζες και η δική μας σε αυτήν την κατηγορία είναι α υ θ α ί ρ ε τ ο ς  και 

αποκόπτει από την προστασία της εργατικής νομοθεσίας πάνω από 3000 εργαζόμενους που 

μόνο για τις ανάγκες της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας τους «προάγει» σε υψηλόβαθμα και 

υψηλόμισθα διευθυντικά στελέχη, για να δικαιολογηθεί ο χαρακτηρισμός ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, άρα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΩΡΑΡΙΟΥ. 
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Η Ο.Τ.Ο.Ε. έχει πλήρως εξηγήσει την ανάγκη επαναφοράς της νομιμότητας σε αυτήν την 

παράβαση των Τραπεζών και έχει τεκμηριώσει με σειρά αποφάσεων του Αρείου Πάγου και των 

Εφετείων τις απόψεις της με τις οποίες φυσικά συμφωνούμε απολύτως. 
 

Δεν είναι Διευθύνοντες Υπάλληλοι ούτε οι Προϊστάμενοι Τμημάτων/Υπηρεσιών, ούτε οι 

Υποδιευθυντές και οι Διευθυντές των καταστημάτων των Τραπεζών, ούτε καν οι Διευθυντές των 

Διευθύνσεων ή των Τομέων των Κεντρικών Υπηρεσιών. 
 

Και εδώ η Ο.Τ.Ο.Ε. και το αρμόδιο Υπουργείο με τα ελεγκτικά του όργανα έχουν το λόγο… 

 

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
 

Διακρίνουμε θετική βούληση των αρμοδίων. Ας σκεφτούν την εξοικονόμηση των πόρων των 

συναδέλφων που θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους και την θετική αντανάκλαση στις επιδόσεις 

τους, εφόσον μετατεθούν εγγύτερα της κατοικίας τους.  

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
 

Μας ικανοποιεί η απάντηση των υπευθύνων της Τράπεζας. 

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Το ζητούμενο είναι οριζόντιο ποσοστό αύξησης στο σύνολο του Προσωπικού, αφού σε όλους 

μειώθηκε η αγοραστική τους δύναμη και ο καλπάζων πληθωρισμός συρρικνώνει τα εισοδήματα 

τους με κύριο το πρόβλημα προς τους χαμηλόμισθους. 
 

Εφόσον η Τράπεζα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει «Διευθύνοντες Υπαλλήλους» και ελεύθερους 

ωραρίου τους συναδέλφους που έχουν δηλώσει προς την «ΕΡΓΑΝΗ» θα πρέπει να 

αναπροσαρμόσει τους μισθούς τους έτσι ώστε να είναι πάνω από το 6πλάσιο του βασικού 

μισθού, όπως ορίζει ένα από τα κριτήρια της Υπουργικής Απόφασης 90972/15-11-2021 του 

Υπουργείου Εργασίας. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                             Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


