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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 047 / 25-05-2022 

“Casus Belli” 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Πληροφορηθήκαμε για τις πιεστικές προτάσεις της Τράπεζας προς το κατά την γνώμη 

της «πλεονάζον» Προσωπικό των μονάδων της στην Θεσσαλία (Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα), για 

να αποδεχτούν το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου και να αποχωρήσουν ή να μετατεθούν σε 

Αττική ή Θεσσαλονίκη στην βάση κάποιων οικονομικών κινήτρων (Αύξηση μισθού κατά 30%, 

Bonus πέντε (5) μισθών, έξοδα 2.000 €). 

Πληροφορηθήκαμε ότι, όσοι δεν επέλεξαν μία από τις δύο πιο πάνω προτάσεις της 

Τράπεζας, θα λάβουν «Προειδοποιητικές Καταγγελίες της Σύμβασης Εργασίας» τους, που 

σημαίνει «απόλυση» για «οικονομοτεχνικούς» λόγους… 

Η Τράπεζα με νομικούς ακροβατισμούς αξιολογεί την επικείμενη απόλυση ως ULTIMA 

RATIO, δηλαδή ως ΕΣΧΑΤΟ ΜΕΣΟ, αφού έχει θέσει προηγουμένως στην διάθεση του 

εργαζόμενου  η π ι ό τ ε ρ α  και εξίσου αποτελεσματικά γι’ αυτήν μέσα, από την απόλυση 

(Μετάθεση, Αποζημίωση Εθελουσίας Εξόδου). 

Για μία ακόμα φορά κάναμε παρέμβαση για την άρση αυτής της απειλής, αν και δεν 

είχαμε καμία προηγούμενη διαβούλευση γι’ αυτό το θέμα, όπως οι καταστάσεις επιβάλλουν 

παρά μόνο μία τηλεφωνική ενημέρωση. 

Αποστείλαμε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φωκίωνα Καραβία το 

συνημμένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ και αξιώσαμε την ματαίωση κάθε σκέψης για απόλυση συνάδελφου. 

Ελπίζουμε να γίνουν αντιληπτές οι τεκμηριωμένες αντιρρήσεις μας και να ματαιωθεί μία 

εξέλιξη που μόνο δεινά θα επιφέρει σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

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 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Το Υπο μνημα του Union 
 
 

Αθήνα, 24/05/2022 
Α.Π.: 110 

 
 
 

Προς:  κ. Φωκίωνα Καραβία 
            Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank 
 

Κοιν.: α) κα Νατάσσα Πασχάλη, GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 
β) κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας  
 

Θέμα: Ανάγκη προστασίας της απασχόλησης-Όχι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους 
 

 
Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 
 

Στις 09/06/2021 είχατε υπογράψει μαζί μας στο πλαίσιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(Ε.Σ.Σ.Ε.) την «ρήτρα προστασίας της απασχόλησης» στην Τράπεζα εκφράζοντας την σχετική σας βούληση 

που δεσμεύει το σύνολο της Διοίκησης. 

Επίσης η Eurobank πρόσφατα συνυπέγραψε και την αντίστοιχη ρήτρα της Κλαδικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών 2022-2024, με την δέσμευση «να λαμβάνει εύλογα κατά τις 

περιστάσεις μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους». 

Παρά ταύτα με το αναιτιολόγητο κατά την άποψή μας κλείσιμο 76 Καταστημάτων της Τράπεζας από το 

2020 μέχρι σήμερα δημιουργείται μία τεχνητή «κρίση απασχόλησης» για το Προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές 

τις μονάδες και ειδικά σε αυτούς που δεν επιθυμούν για κοινωνικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς λόγους την 

επιλογή της μετάθεση τους σε μονάδες της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης ή απορρίπτουν για τον ίδιο ή παρεμφερή 

λόγο (π.χ. υγείας κλπ) το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου που τους προτείνεται. 

Αυτές οι πολύ λίγες περιπτώσεις (εξ όσων γνωρίζουμε, γιατί ουδείς εξ αυτών είναι μέλος μας) στην 

περιοχή της Θεσσαλίας που αυτό το διάστημα η Τράπεζα εξασκεί πίεση επί του «πλεονάζοντος» Προσωπικού 

«προσφέροντας» τις δύο (2) ως άνω επιλογές, δεν θα πρέπει, εφόσον εμμένουν στην άποψή τους να οδηγηθούν σε 

απόλυση, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις σας, τόσο στην Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., όσο στην Κλαδική Σ.Σ.Ε., 

αντιστοίχως, τουλάχιστον ως προς το «πνεύμα» αυτών των φιλεργατικών διατάξεων. 

Μην ξεχνάτε ότι στα Πρακτικά της Συνάντησης μας για το ίδιο θέμα (κλείσιμο Καταστημάτων) στις 

24/08/2020 είχαμε από τότε τοποθετηθεί: 

1. «Δεν αιτιολογείται επαρκώς το κλείσιμο των συγκεκριμένων μονάδων και το όφελος που 
θα αποκομίσει η Τράπεζα από αυτό…». 

2. «Να μην υπάρξουν Τροποποιητικές Καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας για το 
“πλεονάζον” Προσωπικό και να ληφθούν όλα τα μέτρα, ώστε να δοθούν εναλλακτικές επιλογές 
στους εργαζόμενους». 

Τότε κάνατε δεκτή την πρόταση μας. 

Το ίδιο ζητάμε και τώρα!!! 
 

Οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς/λειτουργικούς λόγους παραμένουν για μας  απαράδεκτες και 

αναιτιολόγητες, αλλά, όπως τόσες φορές έχουμε τονίσει, αποτελούν και αιτία πολέμου (“casus belli”) 

στο ευρύτερο συνδικαλιστικό πεδίο, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου είναι και το Σωματείο μας.  
      

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                     Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


