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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 048 / 26-05-2022 

Αίτημα του Union προς τον κ. Φ. Καραβία 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Στην πρόσφατη ανακοίνωση μας Νο 039/13-05-2022 με τίτλο: «Παλλαϊκή απαίτηση του 

Προσωπικού: Περισσότερες αυξήσεις - Λιγότερη πίεση», αναπτύξαμε την ανάγκη δικαίωσης 

του αγώνα των εργαζομένων που συνέβαλαν αποφασιστικά στο να ανακηρυχθεί η Eurobank 

ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance. 

Επιμένουμε σε αυτό το αίτημα μας για το σύνολο των εργαζομένων στην Eurobank. 

Ήταν το κύριο θέμα της συνάντησης εργασίας που είχαμε με την Διοίκηση της Τράπεζας 

(Φ. Καραβίας, Α. Πασχάλη, Π. Σωτηρόπουλος) την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022. 

Το αίτημα μας για οικονομική ενίσχυση στο σύνολο του Προσωπικού καθίσταται 

επιτακτικό, λόγω του καλπάζοντας πληθωρισμού (έφτασε το 10,2% τον Απρίλιο), αλλά και 

επίκαιρο, λόγω των πολύ θετικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Τράπεζα για το Α’ τρίμηνο 

του 2022 (Κέρδη 269,8 εκ. €, κεφάλαια 5,75 δισ. €), παρά την γεωπολιτική αβεβαιότητα και την 

δυσλειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού! 

Από τη στιγμή που ο κ. Φ. Καραβίας ανακοίνωσε την πρόθεση της Τράπεζας                      

να μοιράσει  μ έ ρ ι σ μ α  στους μετόχους (και πολύ καλά κάνει!), πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα 

της δικαίωσης και για τους απλούς συναδέλφους και ειδικά για όσους έχουν καθηλωμένες 

αποδοχές επί σειρά ετών. Αδικημένο τμήμα του πληθυσμού της Τράπεζας είναι και όσοι είχαν 

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ κατά την κρίση του 2012, χωρίς καμιά αναπλήρωση στη συνέχεια και παρά τις 

συνεχόμενες καλές αξιολογήσεις τους. 

Η επιχειρηματολογία της καταρχήν άρνησης της Τράπεζας για αυξήσεις ενισχύθηκε με 

την παράθεση στοιχείων από τις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2021 βάσει Ισολογισμών των 

συστημικών Τραπεζών, όπου εμφανίζεται η Eurobank να έχει τις μ ι κ ρ ό τ ε ρ ε ς  μειώσεις 

δαπανών-κόστους Προσωπικού… 

Εμείς, όμως αντιπαραθέτουμε (από τα ίδια στοιχεία) το Μέσο Κόστος Δαπανών 

Προσωπικού, όπου η Eurobank έπεται σε κόστος Προσωπικού/ανά εργαζόμενο, τόσο της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όσο και της ALPHA BANK!!! 

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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Θα πρέπει η Διοίκηση Καραβία, πέραν της συνετής διαχείρισης των πόρων της 

Τράπεζας και την αποδεδειγμένη ανάκαμψη των μεγεθών της (στα δύσκολα όπως έχουμε πει το 

Κράτος «έβαλε πλάτη», αλλά δεν θα το αναλύσουμε εδώ) να σκύψει με έμπρακτο ενδιαφέρον 

στα οξυμένα προβλήματα του Προσωπικού και κυρίως στο  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  και την 

ασφάλεια της εργασίας. 
 
 

Είμαστε ικανοποιημένοι που τελικά δεν είχαμε καμία απόλυση για οικονομοτεχνικούς 

λόγους μεταξύ των συναδέλφων των μονάδων της Θεσσαλίας που δέχτηκαν τις σχετικές 

«απειλές» των αρμοδίων, για να εξαναγκαστούν να πάρουν, ή την επιλογή της εθελουσίας, ή 

την επιλογή της μετάθεσης με κίνητρα… 
 

Αλλά αυτό δε μας εφησυχάζει και θα πρέπει με την συνεργασία της Ο.Τ.Ο.Ε. και την 

συνδρομή της Πολιτείας να κλείσει το «παραθυράκι» για υγιείς και κερδοφόρες Τράπεζες να 

εμφανίζουν τεχνητή κρίση απασχόλησης, μέσω αποσχίσεων ή και μέσω κλεισίματος μονάδων 

κάνοντας κατάχρηση στο διευθυντικό τους δικαίωμα. 

Η συνεχής στήριξη των Τραπεζών καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης (από το 2008) από την 

Πολιτεία, την Ε.Κ.Τ. και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (Ε.Μ.Σ.), αλλά και τους αντίστοιχους 

Ελληνικούς (Τ.Χ.Σ. και Τ.Ε.), δεν είχε ως μόνη αποστολή την ευστάθεια του τραπεζικού 

συστήματος της χώρας, αλλά και την προστασία της απασχόλησης στις Τράπεζες, το 

Προσωπικό των οποίων έχει σε όλο αυτό το διάστημα δραματικά συρρικνωθεί. Από 67.798 

τραπεζοϋπάλληλοι που είμαστε στις 31/12/2008, βρεθήκαμε πέρυσι τον Ιούνιο στους 31.163 και 

σήμερα υπολογίζουμε να είμαστε κάτω από 30.000!!! 

Η αντίστοιχη μείωση των τραπεζικών καταστημάτων έχει επίσης δημιουργήσει 

κ ο ι ν ω ν ι κ ή  α ν α τ α ρ α χ ή , κυρίως στην Περιφέρεια, με αποτέλεσμα οι τοπικές κοινωνίες 

(Επιχειρήσεις, Πελάτες-Συναλλασσόμενοι, Φορείς Αυτοδιοίκησης και Πολιτικό Προσωπικό) να 

βρίσκονται στα «κάγκελα» στοχοποιώντας τις συστημικές Τράπεζες που έτσι ανοίγουν τον 

δρόμο σε νέους ανταγωνιστές, εκτός συστήματος που πλέον αναβιώνουν… 

Θα λέγαμε, λοιπόν να γίνει μία γενικότερη α ν α θ ε ώ ρ η σ η  της πολιτικής των 

Τραπεζών (χωρίς να εξαιρούμε την EUROBANK) με φιλεργατικό πρόσημο και ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα, γιατί τελικά η λεγόμενη εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι και αυτή σημαντικό σημείο 

αξιολόγησης μίας τραπεζικής επιχείρησης… 

 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Union  
 

Σάββατο 28 Μαΐου 2022 

στο “Divani Caravel” στις 16:30 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                            Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


