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    ΑΝΑΚ ΟΙΝ ΩΣΗ  Νο  0 8 6  /  2 8 -1 2 -2 0 1 6    
 

2016 :  Δύσκολη χρονιά για όλους 

    Το Union πρωτοπόρο στις διεκδικήσεις και  

    στα αιτήματα καθιέρωσης της Τράπεζας και     

    επιβίωσης των εργαζομένων χωρίς απώλειες 

2017:  Χρονιά ελπίδας για το τραπεζικό σύστημα  

     και την Οικονομία υπό την προϋπόθεση  

     ότι λάθη του παρελθόντος και νέα «πολιτικά    

     ατυχήματα» θα αποφευχθούν με συναίνεση   

     και συναίσθηση της ευθύνης κάθε αρμοδίου   

     στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 
 

 
 

► Νέα συνάντηση εργασίας (14/12/2016) με την Διοίκηση 

     Επί τάπητος όλα τα προβλήματα του Προσωπικού 

► Περιοδείες του Δ.Σ. σε Πελοπόννησο και Θεσσαλία 

► Οι θέσεις του Δ.Σ. Οι απαντήσεις της Διοίκησης για τη  

    νέα (και ελπιδοφόρα) δομή του λειτουργικού μοντέλου  

    της Τράπεζας (Δίκτυο). 
 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 οι υπογράφοντες την παρούσα συναντήθηκαν με την                      

Διοίκηση  της Τράπεζας: 
 

- Φωκίων Καραβίας (Διευθύνων Σύμβουλος). 

- Αθηνά Δεσύπρη (Γεν. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού). 

- Ιάκωβος Γιαννακλής (Γεν. Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων). 

- Διονύσης Λιγνός (Δ/ντής Εργασιακών Σχέσεων Γ.Δ.Α.Δ.). 
 

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 

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

http://www.unioneurobank.gr/
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Βάση της συζήτησης ήταν το με Α.Π. 580/25-11-2016 ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Union με θέμα τη: 

Νέα δομή/οργάνωση του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας (Main και Lean), το οποίο για 

λόγους διαφάνειας και εγκυρότητας το παραθέτουμε εδώ αυτούσιο. 

Προς:  κ. Φωκίωνα Καραβία 

Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank 
 

Κοιν.:  κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων Eurobank 

κα Αθηνά Δεσύπρη, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank 
 

Θέμα: Νέα δομή/οργάνωση Δικτύου (Main & Lean) Τράπεζας  
 

Δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς  
 

Η αναδιάρθρωση της δομής του Δικτύου έχει προκαλέσει ποικίλα ερωτήματα αφενός σε θέματα 

διαδικασιών και λειτουργίας (επίπεδα εγκρίσεων-ευθύνης, όρια πελατών καταστήματος-BC κ.α.) για τα 

οποία σίγουρα θα υπάρξουν σχετικές εγκύκλιοι της Τράπεζας, αφετέρου σε θέματα λειτουργικότητας του 

νέου μοντέλου, καθώς: 

Α) Αυτή την στιγμή οι SB και οι PB Officers, λόγω των μειωμένων εργασιών του πελατολογίου τους 

ασχολούνται και με άλλες εργασίες του καταστήματος, με αποτέλεσμα η απομάκρυνση τους να 

δημιουργεί ανησυχία για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος. 

Β) Σε πολλές περιπτώσεις μικρών επαρχιακών μονάδων αυτά δεν είναι εφικτό να λειτουργήσουν, 

καθώς στο κατάστημα θα μείνουν 3 άτομα και επιπλέον θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τους πελάτες 

καθώς θα χρειάζεται πολύ συχνή παρουσία τους, ιδιαίτερα όπου λόγοι εντοπιότητας καθορίζουν και την 

(προσωπική) σχέση με τους πελάτες. 

Γ) Προβλήματα θα υπάρχουν και σε πελάτες που αποφεύγουν να μετακινηθούν σε άλλη πόλη 

λόγω τοπικιστικών ζητημάτων (π.χ. Άργος-Ναύπλιο) και σε όσους επιθυμούν άμεση εξυπηρέτηση. Με την 

λύση του ραντεβού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απώλειας του πελάτη. 

Δ) Υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια των συναλλαγών από την σχεδιαζόμενη κατάργηση α’ και 

β’ υπογραφής.  

Ε) Υπάρχει ανησυχία από την υποβάθμιση πολλών καταστημάτων ουσιαστικά σε θυρίδες και των 

ρόλων Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε αυτά καθώς και από την φημολογούμενη ονομασία τους σε 

«υπεύθυνους καταστήματος».  

Στ) Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εργατικό ατύχημα. Χρειάζεται πρόσθετη πράξη στην σύμβαση 

του υπαλλήλου για κατοχύρωση του σε περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια της μετακίνησης του 

προς εκπλήρωση της συμβατικής του υποχρέωσης προς την Τράπεζα. 
 

Ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς   
 

Παρ’ ότι ως Σωματείο έχουμε μία γενική ενημέρωση για τις επερχόμενες αλλαγές στο Δίκτυο με τον 

τίτλο: «Απλοποίηση της λειτουργίας της Τράπεζας», οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η «Νέα Εποχή» που 

επιβάλλει αυτές τις «Αλλαγές» δεν είναι άλλη από την πολιτική μείωσης των ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ της 

Τράπεζας με έμφαση, ως συνήθως γίνεται, στην ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για τους εργαζόμενους.  

Στις προτάσεις όμως αυτές της «νέας φιλοσοφίας» εκφράζουμε τον προβληματισμό μας, τόσο για 

την σωστή εφαρμογή τους, όσο για την αποτελεσματικότητα τους, σύμφωνα με τις ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ μας που 

έχουν αναπτυχθεί παραπάνω. 

Ήδη το Δίκτυο έχει υποστεί σημαντική «υποστελέχωση» εξαιτίας εκτεταμένων αποχωρήσεων 

έμπειρων και καταρτισμένων στελεχών με τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου. 

Με το νέο μοντέλο λειτουργίας του επιτείνεται αυτό το φαινόμενο, οπότε η «πελατοκεντρική» θεωρία 

της Τράπεζας θα είναι χωρίς σημείο αναφοράς, αφού ο πελάτης (και ο υπάλληλος) θα πρέπει να                 

μ ε τ α κ ι ν ε ί τ α ι, για να εξυπηρετηθεί, οπότε το πιθανότερο είναι να πάει σε άλλη Τράπεζα… 

Οι ίδιοι οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank σε πρόσφατη επισήμανση τους (25/11/2016) 

υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα των Τραπεζών είναι η επιστροφή της Ελληνικής Οικονομίας σε τροχιά 

βιώσιμης ανάπτυξης, άρα και της συνακόλουθης μείωσης του ρυθμού δημιουργίας νέων μη 

 εξυπηρετούμενων δανείων, πρόβλημα δύσκολο στην επίλυση του, αφού και η ποιότητα των κεφαλαίων 

τους παραμένει σχετικά χαμηλή, λόγω του υψηλού μεριδίου των αναβαλλόμενων φόρων επί του συνόλου 

του ενεργητικού τους, παρά τους υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας… 
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Εξίσου μεγάλο πρόβλημα – αν όχι μεγαλύτερο – είναι η αδυναμία θεαματικής ανάκαμψης των 

καταθέσεων στις Τράπεζες κυρίως εξαιτίας της ύπαρξης περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και 

 της περιορισμένης αποκατάστασης της ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ έναντι του τραπεζικού 

συστήματος και της ελληνικής οικονομίας. 

Άρα, ουδεμία σχέση έχει το μοντέλο λειτουργίας της Τράπεζας με τα ως άνω αίτια που την 

καθηλώνουν στο αρνητικό πρόσημο, ούτε η μείωση του Προσωπικού έχει καμία σοβαρή επίπτωση στην 

επαναφορά του κλίματος εμπιστοσύνης των πελατών και ειδικά των καταθετών. 

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι της Τράπεζας έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν τον πιο σοβαρό ρόλο 

στον επαναπατρισμό της πελατείας και στην διεύρυνση της καταθετικής βάσης της, αφού αυτοί είναι ο 

ζωντανός συνδετικός κρίκος στον δεσμό εμπιστοσύνης και εξυπηρέτησης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ 

Τράπεζας και πελάτη. 

Θεωρούμε, λοιπόν ότι η περαιτέρω αποψίλωση του Δικτύου από έμψυχο και εκπαιδευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό θα λειτουργήσει στην αντίθετη κατεύθυνση από την επιδιωκόμενη της «Νέας 

Εποχής»… 

Εννοείται επίσης ότι ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στον χώρο της 

Τράπεζας θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά όλες τις διαδικασίες «απλοποίησης» της λειτουργίας του 

Δικτύου της Τράπεζας όχι μόνο για τους ενδεχόμενους λειτουργικούς κινδύνους που θα προκύψουν, αλλά 

και για την διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων, με μηδενική 

ανοχή σε προσπάθειες δημιουργίας οικονομικής ή υπηρεσιακής βλαπτικής μεταβολής του οποιουδήποτε 

εργαζόμενου. 

Στο ζήτημα αυτό ζητάμε την συνεργασία και των αρμοδίων στελεχών της Τράπεζας που θα πρέπει 

να καταλάβουν ότι ο ρόλος τους δεν έχει μόνο δικαιώματα, αλλά και ευθύνες τις οποίες πρέπει να 

αναλάβουν στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που επί σειρά ετών έχουμε χτίσει και πρέπει να 

σεβαστούν…  

 

 

Οι απαντήσεις της Τράπεζας 
 

Ν έ ο  Δ ί κ τ υ ο  Κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν  
 
Σε γενικές γραμμές η Τράπεζα ήταν καθησυχαστική και αισιόδοξη για την λειτουργία του νέου 

μοντέλου, αφού τόνισε: 

 Αυξάνονται οι θέσεις ευθύνης σε υψηλό επίπεδο από την στιγμή που οι Περιφερειακοί Διευθυντές 

από 25 γίνονται 88 με  ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  κ ά λ υ ψ η  της θέσης (διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη) 

που προβλέπει σημαντικές αρμοδιότητες (επιτόπου έρευνα αγοράς) και αναβαθμίζει 60 

συναδέλφους διευθυντές καταστημάτων με παράλληλη αναβάθμιση άλλων 60 συναδέλφων που 

θα καλύψουν τα κενά όσων γίνουν Περιφερειακοί Διευθυντές. Οι τελευταίοι θα έχουν ως  Β ο η θ ο 

ύ ς  τους τους Relationship Managers (R.M.) που θα είναι οι SB και PB συνάδελφοι.  
 

 

 Θα γίνει εξορθολογισμός στην αμοιβή της εργασίας των ως άνω στελεχών (ζήτημα που κατ’ 

επανάληψη έχουμε θέσει) ενώ θα υπάρξει ικανοποιητικό και ενιαίο min αποδοχών Διευθυντών 

Καταστημάτων και Περιφερειακών, αλλά και διαδικασία αποκατάστασης για τους διευθυντές που 

έχουν μείνει πίσω μισθολογικά (grades και παροχές). 

 

 Θα γίνει ηλεκτρονική αναβάθμιση στα καταστήματα που θα χάσουν τους R.M., έτσι ώστε το 90%-

95% των εργασιών τους να γίνονται ηλεκτρονικά (σημερινό ποσοστό 70%). Ακόμα και σε 

περιπτώσεις χορήγησης δανείων το σύστημα θα προβλέπει (εντός του 2017) απευθείας επαφή με 

τον πελάτη (μέσω βιντεοκλήσης), αλλά και ο αρμόδιος R.M. (SB) θα κλείνει ραντεβού και ο ίδιος θα 

επισκέπτεται τον υποψήφιο δανειολήπτη. Άλλωστε στο κατάστημα όλοι θα πουλάνε προϊόντα της 

Τράπεζας, ενώ οι μεγαλύτεροι πελάτες θα κατευθύνονται στους R.M. και όπου αυτός δεν υπάρχει 

στον ίδιο τον διευθυντή του καταστήματος, χωρίς να αλλάξει αυτός κατάστημα εξυπηρέτησης 

ακόμα κι αν χρειαστεί το άνοιγμα μηχανογραφικής εφαρμογής με το κατάστημα-έδρα των R.M. 
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Επιβράβευση συνέπειας Προσωπικού και Πελατών Τράπεζας 
 

Το ζήτημα το είχαμε θέσει με το έγγραφο μας με Α.Π. 596/12-12-2016 και αφορούσε τους συνεπείς 

δανειολήπτες συναδέλφους, αλλά και πελάτες που πρέπει να  ε π ι β ρ α β ε υ τ ο ύ ν  για την συνέπεια 

τους και την πίστη τους προς την Τράπεζα.  

Η ικανοποίηση του αιτήματος μας θα έχει μεσοπρόθεσμα οφέλη για την Τράπεζα, γιατί έτσι θα 

δημιουργηθεί και κουλτούρα πληρωμών που θα αναγνωρίζεται, έτσι ώστε να μετριαστεί το αλγεινό 

φαινόμενο της ψευδούς δήλωσης «αδυναμίας πληρωμών» προκειμένου ο πελάτης ή και ο συνάδελφος 

δανειολήπτης να τύχει μιας κάποιας ρύθμισης των οφειλών του… 

Αναμένουμε με αγωνία την τελική και θετική ικανοποίηση του ως άνω δίκαιου αιτήματος μας.  

Στο ίδιο θέμα θίξαμε την ανεπίτρεπτη ολιγωρία της Τράπεζας στο ζήτημα της μη μηχανογραφικής 

υποστήριξης των Στεγαστικών Δανείων Προσωπικού που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις Κλαδικές ΣΣΕ 

μεταξύ Τραπεζών και ΟΤΟΕ. Πέραν των άλλων προβλημάτων που ακατανόητα έχουν δημιουργηθεί στους 

συναδέλφους-δανειολήπτες καθίσταται ανεφάρμοστη και η διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, της Κλαδικής 

ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών του 2016 που προβλέπει την συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας να ικανοποιεί 

αιτήματα συναδέλφων για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των δανείων τους που βασίζονται στις κλαδικές ΣΣΕ 

ακόμα κι αν τα αιτήματά τους είναι  ε ν τ ό ς  της εκάστοτε πιστοδοτικής πολιτικής της που απολαμβάνουν 

όσοι συνάδελφοι έχουν τα ίδια δάνεια (στεγαστικά) με όρους Τράπεζας, ακόμα και οι αντίστοιχοι 

δανειολήπτες-πελάτες!!! 
 

Ν ο μ ι κ ή  κ ά λ υ ψ η  Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  
 

Αφορά δύο (2) ζητήματα που έχουμε θέσει: 

Α. Με το υπόμνημα μας (Α.Π. 572/27-11-2016) ζητήσαμε την προστασία των απλών υπαλλήλων 

που καταθέτουν ως μάρτυρες υπεράσπισης σε υποθέσεις της Τράπεζας ακόμα και μετά την αποχώρηση 

τους από την υπηρεσία. Στο ζήτημα αυτό είχε απαντήσει θετικά ο Γεν. Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της 

Τράπεζας κ. Γεώργιος Ορφανίδης (βλ. ανακοίνωση μας Νο 83/25-11-2016), αλλά εμείς θέλαμε μία πιο 

ξεκάθαρη, δημόσια και διαφανή  δ έ σ μ ε υ σ η  της Τράπεζας.  

Η νέα απάντηση/δέσμευση της κ. Αθηνάς Δεσύπρη μας ικανοποιεί περισσότερο, αφού η Τράπεζα 

θα ενημερώνει γι’ αυτή της την υποχρέωση το Προσωπικό, μέσω του υπηρεσιακού της διαδικτύου 

(Intranet).  

Β. Με το υπόμνημα μας με Α.Π. 580/25-11-2016 προς τον κ. Φωκίωνα Καραβία ζητάγαμε την 

πρόσθετη κάλυψη των υπαλλήλων που θα μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους κατά πολύ πιο συχνά 

διαστήματα (με τη νέα δομή του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας) για τον « κ ί ν δ υ ν ο  

ε ρ γ α τ ι κ ο ύ  α τ υ χ ή μ α τ ο ς » .  

Η Τράπεζα απάντησε ότι υπάρχει αυτή η κάλυψη τόσο στο πλαίσιο της ασφάλισης στο ΙΚΑ, όσο 

στο πλαίσιο της συμπληρωματικής ασφάλισης μέσω της Eurolife. Εννοείται ότι η απάντηση μας ικανοποιεί 

και οι συνάδελφοι που με την παρούσα ενημερώνονται θα πρέπει να το γνωρίζουν πλέον… 
 

Η  θ έ σ η  τ ο υ  U n i o n  –  Π ε ρ ι ο δ ε ί ε ς  Δ . Σ .   
 

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και φαίνεται στο συνημμένο υπόμνημα με 580/25-11-2016 προς τον κ. 

Φ. Καραβία, αλλά και στην προηγούμενη ανακοίνωση μας Νο 74/03-11-2016. 

Η επιχειρηματολογία μας πάνω στα καυτά-σημερινά προβλήματα του Προσωπικού ενισχύθηκε 

αφάνταστα από την αμφίδρομη πληροφόρηση που υπήρξε με τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ είτε 

τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της περιοδείας που έχουμε σε εξέλιξη προς όλο το Δίκτυο των 

καταστημάτων της Τράπεζας.  

Κλιμάκιο του Δ.Σ. με επικεφαλής τον Γεν. Γραμματέα σ.δ. Γιάννη Σιδεράτο και τα μέλη του Δ.Σ. Δημ. 

Γκριτζάλα και Πέτρο Μέρκο επισκέφτηκε τους συναδέλφους των μονάδων της Πελοποννήσου (Τρίπολη, 

Μεγαλόπολη, Πύργο, Καλαμάτα, Άργος, Ναύπλιο, Μεσσήνη). 
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Αντίστοιχα κλιμάκιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σ.δ. Στάθη Χαρίτο και τα μέλη του Δ.Σ. 

Γιάννη Σιδεράτο, Χρήστο Φρετζάγια , Γαβριήλ Μιχαλάτο και Κώστα Δικαιοφύλακα, επισκέφτηκε τους 

συναδέλφους των καταστημάτων του Βόλου και της Λάρισας. Και στις δύο (2) περιοδείες οι θέσεις του 

Δ.Σ. παρουσιάστηκαν σε Τοπικές Συγκεντρώσεις των μελών μας (Τρίπολη, Καλαμάτα, Βόλος, Λάρισα). 

Θεωρούμε ότι η Τράπεζα κάλυψε ικανοποιητικά, τόσο τις ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ μας, όσο τις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

μας σχεδόν σε όλα τα ζητήματα που θέσαμε κατά την μεταξύ μας συνάντηση (14/12/2016) και με τα 

προηγηθέντα υπομνήματά μας, όχι μόνο με τις απαντήσεις που συνοπτικά σας παραθέσαμε, αλλά και με 

ειδικό ενημερωτικό υλικό που κυκλοφόρησε στις 19-12-2016 («Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το νέο 

μοντέλο λειτουργίας του Δικτύου Καταστημάτων») που φέρει την σφραγίδα του κ. Ιάκωβου Γιαννακλή.  

Σχετικές είναι και οι πιο συνοπτικές τοποθετήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας κ. 

Φωκίωνα Καραβία (Βλ. ανακοίνωσα αρ. 05/16-12-2016 και αρ. 06/23-12-2016) με έμφαση στον 

ανασχεδιασμό του λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα μας λύθηκαν, ούτε ότι η υπαρξιακή αγωνία για το μέλλον 

των εργαζομένων έχει εκλείψει.  

Εμείς παραμένουμε σε μάχιμη θέση, θέτουμε εποικοδομητικά τις αντιρρήσεις μας και συμβάλλουμε 

γόνιμα στην επίλυση, όσων προβλημάτων επισημαίνουμε. Μπορεί όλα τα θέματα μας να μην είναι 

αυστηρώς εργασιακά. Καθήκον μας όμως είναι να επιλαμβανόμαστε σε κάθε θέμα που έστω κατ’ 

έμμεσον τρόπο αφορά εργαζόμενους.  
 

Παραδείγματα: 
 

Α. Η ανησυχία μας για την «ασφάλεια των συναλλαγών» εξαιτίας της σχεδιαζόμενης κατάργησης 

α’ και β’ υπογραφής των στελεχών. 

Η γραπτή απάντηση του κ. Ιάκωβου Γιαννακλή στις 20/11/2016 ήταν θετική και απόλυτη και έχει    

ως εξής:  
 

Το έργο δεν αφορά σε κατάργηση της Α και Β υπογραφής, αλλά στην “ενοποίηση” των Α’ & Β’ 

Υπογραφών σε μια κοινή. Η αλλαγή δεν επηρεάζει τα είδη των συναλλαγών που απαιτούν έγκριση 

στελέχους με υπογραφή, τα οποία παραμένουν τα ίδια με την υφιστάμενη κατάσταση. Παράλληλα, ίδιος 

παραμένει και ο αριθμός των εγκρίσεων στελεχών με υπογραφή που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση (π.χ. 

δύο (2) υπογραφές στις τραπεζικές επιταγές και τις συμβάσεις δανείων). 

Με την ενοποίηση διευκολύνεται η διενέργεια των καθημερινών συναλλαγών, αφού περισσότερα 

στελέχη μπορούν να εμπλακούν στην υλοποίησή τους, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν περίπλοκοι 

μηχανισμοί συνδυασμών (ενδεικτικά από τους 73 ρόλους που υπήρχαν στα μηχανογραφικά σύστημα, 

μόνο και μόνο για να υποστηρίζονται οι συναλλαγές, με την υλοποίηση θα απαιτούνται μόνο 4!). Με την 

υλοποίηση αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα του δικτύου, όπως η αδυναμία εκτέλεσης συναλλαγών 

σε περίπτωση απουσίας κάποιων από το κατάστημα και οι προσωρινές μετακινήσεις που 

αναγκαζόμασταν να κάνουμε για να μπορούμε να λειτουργούμε. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η υλοποίηση γίνεται σε συνεργασία με τα Operational Risks και το 

Audit της Τράπεζας, μετά από έγκριση του ExBo, ενώ όλα τα στελέχη του Δικτύου που θα αποκτήσουν την 

«Ενοποιημένη Υπογραφή», αφενός έχουν προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία, αφετέρου διαθέτουν 

μακρόχρονη τραπεζική εμπειρία (μέσος όρος 16 έτη). 
 

Β. Η ανησυχία μας για την επίλυση «προβλημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ.Α.Ε.) 

στο συγκρότημα της Τράπεζας στη Νέα Ιωνία (Άρθρο 7, παρ. 6 και 7 του Οργανισμού Υπηρεσίας 

Προσωπικού της Τράπεζας), σύμφωνα με το υπόμνημα που σας παραθέτουμε με παραλήπτη τον κ. 

Σταύρο Ιωάννου, Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
 

 

Αγαπητέ κ. Ιωάννου, 
 

Γνωρίζουμε πολύ καλά την ευαισθησία σας, αλλά και την αμεσότητα επίλυσης των εν θέματι 

ζητημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους των μονάδων της Τράπεζας που έχουν έδρα το 

συγκρότημα της Ν. Ιωνίας. 

Εξ’ όσων  γνωρίζουμε η αρμόδια Επιτροπή της Τράπεζας (Υ.Α.Ε.) επιτελεί άψογα την δουλειά της 

έχοντας καταγράψει το σύνολο των προβλημάτων που επιτόπου διέγνωσε και με την συνδρομή του 

μέλους της - εκπροσώπου των εργαζομένων, σ.δ. Νίκου Ροδόπουλου, μέλους του Δ.Σ. του Union που 

υπηρετεί στο Group IT Applications / Group Testing Factory. 
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Παρακαλούμε και για το εκ μέρους σας ειδικότερο ενδιαφέρον στα καταγραφέντα προβλήματα και 

για την εν συνεχεία ενημέρωσή μας για την πορεία επίλυσής τους. 

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία. 
 

Η απάντηση του κ. Σταύρου Ιωάννου στις 05/10/2016 ήταν άμεση και θετική προς τα αιτήματα μας, 

όμως ακόμα δεν μας έχει κοινοποιηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυσης των ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των κτιρίων της ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, όπως αυτά έχουν αρμοδίως καταγραφεί. 

Επειδή στο θέμα αυτό που αφορά εκατοντάδες συναδέλφους έχουμε αποδεδειγμένη μεγάλη 

ε υ α ι σ θ η σ ί α  θα επιμείνουμε για πιο σύντομες και άμεσες λύσεις σύμφωνα πάντα με τις προτάσεις των 

αρμοδίων (Μηχανικός Ασφάλειας, Ιατρός Εργασίας κλπ). 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες, 
 

Η σημερινή αναφορά μέρους της δράσης του Σωματείου μας που αφορά την καθημερινότητα της 

Εργασίας των εργαζομένων στην Eurobank πέραν της καθολικής έγκρισης του Δ.Σ. του Union 

(συνεδρίαση 13/12/2016) και της αποδοχής των μελών μας που μας σ τ η ρ ί ζ ο υ ν  αποτελεί μία μόνο 

πλευρά των καταστατικών σκοπών του Union.   

Ασφαλώς προτεραιότητα έχει η εξασφάλιση του μέλλοντος των εργαζομένων στην Τράπεζα και η 

σταδιακή βελτίωση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια και κυρίως από τότε που οι εναπομείνασες Τράπεζες στην Ελλάδα έχουν μπει «στον γύψο»… 

Με την δική σας στήριξη ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ και 

αυτό είναι αναγνωρισμένο από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.  

Δεν επαναπαυόμαστε όμως και θα ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ κυρίως στην κατεύθυνση που έχουμε την 

υποχρέωση να μην ξεχνάμε ποτέ: ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Union ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ. 

 

♦ Ελπίζουμε η  ν έ α  χ ρ ο ν ι ά  (2017) να είναι η αφετηρία της εκπλήρωσης των πιο πάνω 

εξαγγελιών μας.  

♦ Ελπίζουμε σε μία νέα, πιο δυνατή και κερδοφόρα Eurobank, αντάξια του μόχθου του 

Προσωπικού της και του προσωπικού αγώνα των στελεχών που δεν την εγκατέλειψαν στα δύσκολα που 

πέρασαν, αλλά… δεν ξεχάστηκαν!!! 

♦ Ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι της μεγάλης εμπιστοσύνης των ιδιωτών επενδυτών/μετόχων της 

Τράπεζας που αποτελεί την πιο ιδιωτικοποιημένη Τράπεζα της χώρας και αυτό σημαίνει πολλά για 

Προσωπικό-Πελάτες! 

♦ Εμείς θα είμαστε εδώ ΟΡΘΙΟΙ, όπως πάντα στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ της υπεράσπισης δίκαιων 

αιτημάτων και διεκδίκησης ρεαλιστικών στόχων υπέρ του Προσωπικού.  
 

Ευχόμαστε σε όλους σας: 
 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!  
 

Υ Γ Ε Ι Α ,  Α Ι Σ Ι Ο Δ Ο Ξ Ι Α ,  Δ Υ Ν Α Μ Η  Κ Α Ι  Υ Π Ο Μ Ο Ν Η  

Ο Λ Ο Ι  Μ Α Ζ Ι  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Α  
 

Για Το Δ.Σ. του Σωματείου Union Εurobank 
 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                           Στάθης Χαρίτος                          Γιάννης Σιδεράτος 


