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ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

VISA ΚΑΙ MASTERCARD 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

   Ενημερωθήκαμε σήμερα από τον αρμόδιο Διευθυντή 

Εργασιακών Σχέσεων, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, για την 

κατά 25% μείωση των παροχών που αφορούν τα έξοδα 

βενζίνης και τα έξοδα μέσω εταιρικών καρτών (VISA), 

καθώς και τα έξοδα περιποίησης πελατείας (Mastercard) 

κατά 50%, των στελεχών της Τράπεζας ανεξαρτήτως ιεραρχίας. 

   Η αιτιολογία ήταν η ανάγκη αναμόρφωσης του ισολογισμού της Τράπεζας και η περιστολή 

των λειτουργικών εξόδων κατά 2,5%  μετά από την δυσμενή επίπτωση στα αποτελέσματά της 

για την χρήση του 2020, της υγειονομικής και της συνακόλουθης οικονομικής κρίσης που 

έπληξε την χώρα και τις Τράπεζες.  

   Η ενέργεια της Τράπεζας μας βρίσκει αντίθετους, όχι μόνο γιατί δεν υπήρξε συνεργασία μαζί 

της για την εξεύρεση λύσεων που δεν θα επιβάρυναν το Προσωπικό της, αλλά και γιατί 

εφαρμόζεται χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα. Κατά συνέπεια δημιουργεί εύλογα 

ερωτηματικά αδιαφάνειας στο Προσωπικό. 

   Επί της ουσίας, μπορεί να είναι νόμιμη ως διοικητική πράξη εφόσον όλες αυτές οι παροχές 

των στελεχών έχουν χορηγηθεί μονομερώς από την Τράπεζα και εξ ελευθεριότητας, που 

σημαίνει ότι μπορεί να τις ανακαλέσει κατά την βούλησή της, όμως το ηθικό δίλημμα που 

εύλογα δημιουργείται είναι γιατί ακόμα μία φορά την κρίση να την πληρώσουν οι 

εργαζόμενοι. Οι αρνητικές επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης που θα πλήξουν τις Τράπεζες 

έχουν ληφθεί υπόψη και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Τράπεζα της 

Ελλάδος και από την ελληνική Κυβέρνηση, έτσι ώστε η κρίση να έχει όσο το δυνατόν 

μικρότερη επίδραση στους ισολογισμούς των Τραπεζών. 

   Η συγκεκριμένη απόφαση, αδικεί τις προσπάθειες των εργαζόμενων και ειδικά αυτών που 

αγωνίστηκαν και αγωνίζονται κόντρα στον κίνδυνο του θανατηφόρου ιού με αυταπάρνηση, 

αλλά και σε όλους αυτούς που σε χρόνο ρεκόρ υιοθέτησαν τα νέα συστήματα και εργάζονται 

από το σπίτι τους χωρίς να διαταραχθεί η ροή και η εκτέλεση των εργασιών της Τράπεζας. 

Θεωρούμε αυτή την απόφαση της Τράπεζας ότι είναι άκαιρη, βιαστική, αψυχολόγητη και 

άδικη για τους εργαζόμενους, για αυτό καλούμε την Διοίκηση να ξανασκεφτεί το όλο ζήτημα 

και να αποσύρει τις μειώσεις των παροχών σε χρήμα χρήσης 2020, συνεκτιμώντας ότι πολλά 

μέλη της οικογένειας των συναδέλφων εργαζόμενων βρέθηκαν σε πολύ χειρότερη οικονομική 
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μοίρα, είτε με την αναστολή των εργασιών των επιχειρήσεων που δούλευαν, είτε με το λουκέτο 

σε πολλές από αυτές. 

   Υπενθυμίζουμε ότι ανταποκρινόμενοι στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και στις ανάγκες της 

εποχής, εμείς ζητούσαμε για το Προσωπικό των καταστημάτων που δίνουν τη μάχη στην 

πρώτη γραμμή του κινδύνου επιπλέον επιβράβευση της προσφοράς τους και αντί αυτής της 

έμπρακτης αναγνώρισης, οι επικεφαλής αυτών των συναδέλφων που λαμβάνουν κάποιες 

παροχές σε χρήμα θα υποστούν τις μειώσεις που αναφέραμε, γεγονός που θα επιδράσει 

αναπόφευκτα στην ψυχολογία και το ηθικό τους.  

   Η μέχρι τώρα υπεύθυνη στάση μας για  τα σημαντικά προβλήματα που όλα αυτά τα πέτρινα 

χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση των συναδέλφων, αλλά 

και πολλές φορές αναγνωρισμένη από τη Διοίκηση της Τράπεζας. Κατανοούμε τις συνθήκες 

και το πλαίσιο της απόφασης που πήρε η Τράπεζα, αλλά θα περιμέναμε λιγότερη εκ μέρους της 

σπουδή και εν πάση περιπτώσει οι οικονομίες και οι περιστολές δαπανών θα έπρεπε να 

αφορούν άλλα κονδύλια και όχι αμοιβές εργαζομένων οι οποίοι αποτελούν διαχρονικά 

πρότυπο παραγωγικών και αποδοτικών μονάδων που η ίδια η Διοίκηση με κάθε ευκαιρία 

τους επαινεί. Τέλος αυτή η ενέργεια της Τράπεζας μας προβληματίζει ιδιαίτερα και για την 

επόμενη μέρα, γιατί πλέον όλα τα σενάρια που κυκλοφορούν ευρύτερα στην αγορά εργασίας 

για τις περίφημες οικονομίες κλίμακας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνον σχέδια περαιτέρω 

μειώσεων των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εργαζομένων. Είναι όμως βέβαιο, 

όπως το έχει αποδείξει και η ιστορική διαδρομή του παρελθόντος, αυτά τα σενάρια όχι μόνο 

δεν θα φέρουν ενάρετη επιστροφή στην κερδοφορία και στην ανάπτυξη, αλλά θα σφραγίσουν 

νέες εντάσεις στον πολύπαθο τραπεζικό χώρο που ήδη έχει πολλά μέτωπα σε βάρος του και δεν 

θα ήθελε να ανοίξει ακόμα ένα από τους ίδιους τους εργαζόμενους... 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                               Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

“Η συγκεκριμένη απόφαση, αδικεί τις 

προσπάθειες των εργαζόμενων και ειδικά αυτών 

που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται κόντρα στον 

κίνδυνο του θανατηφόρου ιού με αυταπάρνηση” 


