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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 051 / 01-06-2022 

Ινστιτού το Εργασι ας Γ.Σ.Ε.Ε.: 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μελών του Union (Σάββατο 28/05/2022)                         

έθεσε δυναμικά την απαίτηση για οικονομική ενίσχυση του Προσωπικού της Τράπεζας,              

όπως το σχετικό αίτημα έχει διατυπώσει πιεστικά το Δ.Σ. του Σωματείου μας (Βλ. ανακοίνωση             

Νο 048/26-05-2022). 
 

Η ως άνω Ετήσια Έκθεση του έγκυρου Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.) 

έρχεται με τρανταχτά επιχειρήματα να επιβεβαιώσει αυτή την ανάγκη, τονίζοντας ότι: 

 

1. Ο συνδυασμός των επιπτώσεων της πανδημίας, της ακρίβειας και των γεωπολιτικών 

εξελίξεων που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιουργεί νέες εστίες 

οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας. Η ελληνική οικονομία, πριν προλάβει να 

επιστρέψει στην προ πανδημίας κατάσταση, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα 

αποσταθεροποιητική διαταραχή με επίκεντρο τις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών 

και των βασικών αγαθών διατροφής. Η διαταραχή αυτή πλήττει άμεσα την πλευρά της 

προσφοράς και έμμεσα, μέσω των διανεμητικών επιδράσεων του πληθωρισμού, την 

πλευρά της ζήτησης αυξάνοντας τον κίνδυνο σημαντικής επιβράδυνσης της οικονομίας. 
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2. Το 2021 η Ελλάδα ανέκαμψε από το σοκ της πανδημίας, αν και το πραγματικό κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. υπολειπόταν του επιπέδου του 2019 κατά περίπου 1%. Ωστόσο, 

συνυπολογίζοντας και το κόστος διαβίωσης, η Ελλάδα είχε το δεύτερο χαμηλότερο κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. Επιπλέον, ήταν το μόνο κράτος-μέλος στο οποίο το 

συγκεκριμένο μέγεθος βρισκόταν χαμηλότερα του αντίστοιχου επιπέδου του 2007. Το 

εύρημα αυτό αποκαλύπτει τη δραματική συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου της 

πλειονότητας των Ελλήνων. 

 

3. Το 2021 το ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών αυξήθηκε 

έναντι του 2020 και διαμορφώθηκε στο 57,2%, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο έναντι όλων 

των υπόλοιπων οικονομιών της Ευρωζώνης. Τον Δεκέμβριο το 2021 το ποσοστό 

ανεργίας αποκλιμακώθηκε φτάνοντας στο 12,8%. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας και το 

κύμα ακρίβειας ασκούν αρνητικές πιέσεις στην αγορά εργασίας, καθώς οι δείκτες 

οικονομικής μιζέριας καταγράφουν ανησυχητική άνοδο. 

 

4. Η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,7% το 2022 εκτιμάται ότι θα περιορίσει 

μόνο μερικώς την απώλεια της αγοραστικής του δύναμης, την οποία προκαλεί το κύμα 

ακρίβειας. Τον Απρίλιο του 2022 η απώλεια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού 

ήταν ίση με 18% έναντι 14,7% τον Μάρτιο. Ο μέσος μισθός του ιδιωτικού τομέα είχε 

απολέσει τον Απρίλιο του 2022 το 9,9% της αγοραστικής του δύναμης, ενώ ο μέσος 

μισθός μερικής απασχόλησης το 28%. Η επίδραση της ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο των 

πολιτών είναι ιδιαίτερα άνιση. 

 

5. Το 2021 υπογράφηκαν 16 εθνικές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις 

εργασίας, 9 τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και 182 επιχειρησιακές. Οι 34 συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας (κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές) που βρίσκονται σε ισχύ 

καλύπτουν δυνητικά περίπου 625.000 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 27% 

του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων. Οι 182 νέες επιχειρησιακές συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας καλύπτουν δυνητικά 152.077 μισθωτούς. 

 

6. Οι επιπτώσεις της πανδημίας και της ακρίβειας στην αγορά εργασίας και στους 

εργαζομένους είναι δραματικές. Κλειδί για την αποφυγή συνθηκών αστάθειας το 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι η ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών και η αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης. Είναι επίσης 

πολύ σημαντικό να προστατευτούν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα σχετικά με τα 

νόμιμα και τα ανώτατα όρια του χρόνου εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία στην 

εργασία, και να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις εργασίας. Η 

βιώσιμη και αξιοπρεπής εργασία πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό στόχο της 

οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής. 

 

7. Τέλος, όλα τα ευρήματα των δεικτών κοινωνικής βιωσιμότητας, όπως του ποσοστού 

κινδύνου φτώχειας στην εργασία, του ποσοστού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού, των ατόμων με σοβαρή αποστέρηση υλικών αγαθών και του 

δείκτη κατανομής του εισοδήματος S80/S20, δείχνουν την ανάγκη για ισχυρή δέσμευση 

της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής για αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της 

αγοράς εργασίας, του εισοδήματος των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι αναγκαίες αφενός για την ενίσχυση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης στη χώρα μας και αφετέρου για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 

του Ο.Η.Ε. για μια βιώσιμη και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη. 
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Η Eurobank αποδεδειγμένα βρίσκεται στην 

πρωτοπορία του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος και διάγει περιόδους 

εκτεταμένης κερδοφορίας. 

Πρωταγωνιστής του ανώδυνου εταιρικού 
μετασχηματισμού της Τράπεζας και των 
επιτυχιών σε όλους τους παραγωγικούς 
στόχους που καταγράφτηκαν ήταν οι 
εργαζόμενοι της Eurobank. 

 
 

Η πετυχημένη Διοίκηση Καραβία οφείλει – κατόπιν τούτου – να 
επιβραβεύσει το σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, χωρίς 
αστερίσκους και συνταγές αδιαφανών αποκλεισμών. Υπάρχουν 
συνάδελφοι – συνεπείς και ηθικοί αγωνιστές – που έχουν να δουν 
αύξηση πάνω από δέκα (10) χρόνια!!! 
 

Οι καλές αξιολογήσεις δεν οδηγούν σε μισθολογική αναβάθμιση και 
χάνονται στην αδιαφάνεια των “Grades”… 
 

Η προηγηθείσα απόλυτη τεκμηρίωση του ΙΝΕ της Γ.Σ.Ε.Ε. για 
οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων αποτελεί και το δικό μας 
πλαίσιο στο ίδιο αίτημα. 
 

Έκκληση  

 

 

 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

 

 

 

 

Στάθης Χαρίτος 
 

Μέλος Διοίκησης Γ.Σ.Ε.Ε. 

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Γ.Σ.Ε.Ε. 

Πρόεδρος Δ.Σ. Union Eurobank 

 


