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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 04
Συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημιουργία Διεύθυνσης Customer File Completion

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Σήμερα Τρίτη 6/2/2018 πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα μας, συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων
της Τράπεζας και των Προεδρείων των Συλλόγων μας.
Στη συνάντηση εκπροσώπησαν την Τράπεζα η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Α.
Δεσύπρη, ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων & Ασφάλειας κ. Π. Σωτηρόπουλος και ο πρώην
Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων & Ασφάλειαςκ. Δ. Λιγνός.
Το θέμα της συνάντησης ήταν οι μεταθέσεις στην Διεύθυνση Customer File Completion.
Εκθέσαμε στους εκπροσώπους τις θέσεις μας όπως προέκυψαν από ευρεία σύσκεψη όλων των
Συλλόγων της Eurobank στην ΟΤΟΕ.
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Συγκεκριμένα ζητήσαμε :
1. Να μην πραγματοποιηθεί ουδεμία μετακίνηση ούτε και με την μορφή απόσπασης για όσους
Συναδέλφους εργάζονται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την εφαρμογή του
Κανονισμού. Ο Κανονισμός όπως και το σύνολο των εργασιακών ρυθμίσεων είναι αποτέλεσμα
εφαρμογής των Επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ των Συλλόγων Ν.Τ.Τ. – TBank – ProtonBank
με τις Διοικήσεις των Τραπεζών κατά περίπτωση. Με τη συγχώνευση και τη διάδοχη
κατάσταση μεταφέρθηκαν αυτούσιες οι συμφωνίες και ισχύουν στο σύνολο τους στη
EUROBANK. Άρα λοιπόν είναι δικές μας συμφωνίες και έτσι θα πρέπει να αναφέρονται.
2. Να διασφαλιστούν οι συνθήκες και οι υποδομές, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις θέσεων
εργασίας Τραπεζοϋπαλλήλων.
3. Να μην προκληθεί οικονομική, υπηρεσιακή ή ηθική βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα να προστατευτεί το αντικείμενο εργασίας, η ιεραρχία, η οργανωτική δομή
και η εργασιακή προοπτική των συναδέλφων που τους έχει ζητηθεί να μετακινηθούν στη νέα
Διεύθυνση. Ώστε να αποτραπεί κάθε σκέψη ή σχεδιασμός για δημιουργία δυσμενών
μεταθέσεων περιορισμένης διάρκειας και άνευ αντικειμένου.
4. Να προστατευτούν οι περιπτώσεις ΑΜΕΑ, ιδιαίτερων οικογενειακών υποχρεώσεων και όσες
περιπτώσεις προστατεύονται εκ του νόμου.
Η Τράπεζα μας διαβεβαίωσε ότι:
1. Δεν θα πραγματοποιηθεί ουδεμία μετάθεση - μετακίνηση ή απόσπαση (Άρθρο 12 παράγραφοι
2 &6 του Κανονισμού Προσωπικού) των συναδέλφων από την Περιφέρεια και ότι δεν είναι στις
προθέσεις της Τράπεζας, όπως άλλωστε έχει πράξει και στο παρελθόν, να προχωρήσει σε
καταχρηστικές αποσπάσεις συναδέλφων.
2. Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη
λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνσης.
3. Η νέα Μονάδα θα έχει οργανωτική δομή, θα στελεχώνεται διαρκώς ανάλογα με τις ανάγκες
που προκύπτουν με συναδέλφους που διαθέτουν τα προσόντα και δεν είναι στις προθέσεις τις
Τράπεζας να υπάρξουν βλαπτικές μεταβολές. Επιπρόσθετα τονίστηκε ότι θα υπάρχει επαρκές
αντικείμενο εργασίας και στο μέλλον και ως εκ τούτου θα υπάρχουν προοπτικές και ευκαιρίες
εξέλιξης για τους συναδέλφους.
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4. Οι συνάδελφοι ΑΜΕΑ, οι συνάδελφοι ιδιαίτερων οικογενειακών υποχρεώσεων, καθώς και
όλων των περιπτώσεων που προστατεύονται εκ του νόμου και δεν διευκολύνονται με την
εντολή μετακίνησης, η Διοίκηση θα φροντίσει να επανεξετάσει τις περιπτώσεις αυτές.

Συνάδελφοι,
Οι Συνάδελφοι που θεωρούν ότι με την εν λόγω μετάθεση επέρχεται βλαπτική μεταβολή στους όρους
εργασίας ή παραβιάζονται διατάξεις μετακίνησης τους ή συντρέχουν ιδιαίτερα οικογενειακά και
κοινωνικά κριτήρια να απευθύνουν αίτημα στην Τράπεζα και να ενημερώνουν το Σύλλογό τους.
Η σημαντικότητα του θέματος δεν επιτρέπει, επί της παρούσης, να σχολιάσουμε οτιδήποτε περί
«θεσμικής εκπροσώπησης» και «όψιμων» ή μη «υπερασπιστών» εργασιακών δικαιωμάτων.
Εξάλλου οι Συνάδελφοι γνωρίζουν.
Αυτό που προέχει τούτη την κρίσιμη ώρα, είναι να συνεχιστεί η επικοινωνία μεταξύ όλων των
Συλλόγων με όσους το επιθυμούν πραγματικά.
Όλοι οι Σύλλογοι μαζί να μην επιτρέψουμε συγκαλυμμένες απολύσεις ή αποσχίσεις.
Η ΟΤΟΕ είναι η Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική εκπροσώπηση όλων μας και εκφράζει συνολικά τον
τραπεζικό χώρο. Τα προβλήματα είναι κλαδικά και στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες της
Ομοσπονδίας μας που συμβάλουν καθοριστικά στη διασφάλιση των Εργασιακών μας Δικαιωμάτων.
Διαβεβαιώνουμε τους Συναδέλφους ότι, θα προστατεύσουμε και θα προασπίσουμε τα εργασιακά
δικαιώματα, θα παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη του θέματος και θα παρεμβαίνουμε με όλα τα
μέσα που διαθέτουμε σε τυχόν εκτροπές ή «παραβιάσεις».

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
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