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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 12 / 20-06-2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η χθεσινή (19/06/2018) επιστολή της μέχρι χθες Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου
Δυναμικού, κυρίας Αθηνάς Δεσύπρη, με την οποία γνωστοποιούσε την αποχώρηση της από
την Eurobank ήταν και για μας φορτισμένη συναισθηματικά, γιατί πράγματι ως βασικοί θεσμικοί
συνεργάτες με την κυρία Δεσύπρη, ζήσαμε μαζί χαρές, λύπες, αγωνίες, συμφωνίες, αλλά και
διαφωνίες στο πλαίσιο των εκατέρωθεν καθηκόντων μας.
Πιστεύουμε ότι η κυρία Δεσύπρη προσέφερε πάρα πολλά στην Τράπεζα και κυρίως
στους ανθρώπους της.
Δούλευε ακατάπαυστα και εντατικά η ίδια με πάθος για τα οράματα και τις αξίες που ως
ενιαία ομάδα η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ της Τράπεζας είχε θέσει ως στόχους.
Η προσφορά αυτών των συναδέλφων και της επικεφαλής τους αδικείται, γιατί τον
επόμενο κιόλας χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της κυρίας Δεσύπρη (2008) πέσαμε
στην διεθνή οικονομική κρίση που μετατράπηκε στην οξύτατη ελληνική οικονομική κρίση και
κυρίως στην τραπεζική οικονομική κρίση που ακόμα βιώνουμε και πληρώνουμε.
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Οφείλουμε, όμως, δημόσια να αναγνωρίσουμε ότι παρά το ασφυκτικό μνημονιακό και
αντεργατικό περιβάλλον που επεβλήθη στην χώρα μας και στο τραπεζικό σύστημα, στην
Eurobank τα χρόνια της κ ρ ί σ η ς βρήκαμε την δύναμη και είχαμε την θέληση να ξεπεράσουμε
τα προβλήματα όχι μόνο με την αυθύπαρκτη και αυτόνομη συνέχιση της πορείας της Τράπεζας
ως συστημικής, αλλά και να κρατήσουμε α λ ώ β η τ ε ς τις κατακτήσεις με τα δικαιώματα και
τα συμφέροντα του Προσωπικού και μάλιστα με την θεσμική θωράκιση που προσέφεραν οι
γραπτές συμφωνίες του Σωματείου μας με την Διοίκηση της Τράπεζας (Επιχειρησιακές
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Ε.Σ.Σ.Ε.). Στην Eurobank δεν κρατήσαμε όμως μόνο τα
κ ε κ τ η μ έ ν α , αλλά τα διευρύναμε επιπλέον με την υπογραφή έξι (6) Ε.Σ.Σ.Ε. και δύο (2)
Πρακτικών Συμφωνίας μ έ σ α σ τ η ν κ ρ ί σ η .
Θετικοί πρωταγωνιστές στην υπέρ των εργαζομένων στην Eurobank μεγάλη ως άνω
επιτυχία ήταν η κυρία Αθηνά Δεσύπρη που είχε την ευθύνη της διαπραγμάτευσης και της
εισήγησης από την πλευρά της Τράπεζας των συμφωνιών και οι εκάστοτε Διευθύνοντες
Σύμβουλοι που απεδέχθησαν τις προτάσεις του Ανθρώπινου Δυναμικού και του Σωματείου μας.
Ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος:
(Ε.Σ.Σ.Ε.
20/03/2008,
Πρακτικό
Συμφωνίας
20/03/2008,
Ε.Σ.Σ.Ε.
30/04/2009,
Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009, Ε.Σ.Σ.Ε. 27/06/2012, Ε.Σ.Σ.Ε. 01/05/2013, Ε.Σ.Σ.Ε. 13/06/2013 και
Πρακτικό Συμφωνίας 13/06/2013).

Ε.Σ.Σ.Ε. 20/03/2008

Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009

Ε.Σ.Σ.Ε. 13/06/2013
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Ο κ. Φωκίων Καραβίας:
(Ε.Σ.Σ.Ε. 06/04/2015 και Ε.Σ.Σ.Ε. 09/03/2018)

Ε.Σ.Σ.Ε. 06/04/2015

Ε.Σ.Σ.Ε. 09/03/2018

Σημείωση:
Το βραχύ χρονικό διάστημα παραμονής στην Τράπεζα του τ. Διευθύνοντος Συμβούλου της
κ. Χρήστου Μεγάλου (1,5 έτος) δεν επέτρεψε την υπογραφή μαζί του κάποιας Ε.Σ.Σ.Ε.
Όμως επί των ημερών του στην Eurobank κατά μοναδική θετική πρωτοπορία δ ε ν
ε φ α ρ μ ό σ α μ ε μειώσεις επί των αποδοχών -6% στο Προσωπικό της Τράπεζας που είχε επιβάλει η
Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών (14/05/2013) και που επιβλήθηκαν σε όλο
τον υπόλοιπο Κλάδο!!!
Σύντομα θα κυκλοφορήσει προς όλα τα μέλη μας η ανανεωμένη και επικαιροποιημένη
έκδοση του ΟΔΗΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ του Union Eurobank, όπου θα φανούν όλες οι πιο πάνω
κατακτήσεις μας με το σύνολο των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλου του Προσωπικού της
Τράπεζας που κατακτήθηκαν μέσω των γραπτών συμφωνιών που πετύχαμε με την Τράπεζα παρά
το δυσμενές περιβάλλον που μας πίεζε και μας απειλούσε…
Η προσφορά της κυρίας Αθηνάς Δεσύπρη σε αυτή ην επιτυχία ήταν δεδομένη και δημόσια
την αναγνωρίζουμε, όπως και των προϊσταμένων της ιεραρχικά των Διευθυνόντων Συμβούλων της
Τράπεζας. Εκ μέρους του Δ.Σ. του Union Eurobank ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε π ο λ ύ γ ι α ό λ α την
απερχόμενη θεσμική συνεργάτιδα μας και Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της
Eurobank κυρία Αθηνά Δεσύπρη. Της ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα της ζωής
της, γιατί πάνω απ’ όλα ήταν για μας ά ν θ ρ ω π ο ς με αξίες και υψηλό ηθικό ανάστημα.
Καλωσορίζουμε την αντικαταστάτρια της, κυρία Αναστασία Πασχάλη και της ευχόμαστε
καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα και καλή συνεργασία για το καλό των εργαζομένων και
της Τράπεζας.

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος
Γιάννης Σιδεράτος
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