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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 094 / 18-11-2022  
 

 

ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ  

ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 

   Με το οικονομικό κλίμα να παραμένει αβέβαιο αλλά σταθερά δυσχερές για τους 

εργαζόμενους, επανερχόμαστε στα θέματα της στήριξης του εισοδήματος και της ελάφρυνσης των 

υποχρεώσεων του Προσωπικού. 

   Η Τράπεζα με 2 προγράμματα ανταμοιβής (SMI για το Δίκτυο και bonus για τις Κεντρικές 

Υπηρεσίες) θέλησε να επιβραβεύσει μεγάλο μέρος των στελεχών της. Το γεγονός ότι κάθε πρόσθετη 

παροχή είναι καλοδεχούμενη, με όσα τυχόν προβλήματα δημιουργεί κατά την εφαρμογή της, 

υπονομεύεται από την κεντρική ιδέα που αφήνει έξω παραπάνω από το μισό Προσωπικό. Πολύ 

περισσότερο δε, καθώς έχει αναφορά στην καλή πορεία και τα κέρδη της Τράπεζας στα οποία 

συμμετείχαν όλοι. Όσο θετικά και αν αντιμετωπίζεται η σύνδεση της ανταμοιβής με την αξιολόγηση, 

θα πρέπει να επεκτείνεται σε ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και κατ’ αναλογία της απόδοσης. 

   Εμείς σαν Σωματείο, με σειρά επιστολών και Ανακοινώσεων έχουμε ζητήσει από την Διοίκηση 

την οικονομική ενίσχυση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Μέρος μόνο των προτάσεών μας υλοποιήθηκε 

με την χορήγηση κάρτας €300 το περασμένο καλοκαίρι. 

Υπενθύμιση Ανακοινώσεων Union 2022 

Αίτημα: Αύξηση Αποδοχών Προσωπικού Eurobank  
 

1. Ανακοίνωση Νο 023/11-03-2022: «Αύξηση αποδοχών εργαζομένων, επαναφορά διατακτικών 

σίτισης-κουπόνια». (Αν.023/11-03-2022) 

2. Ανακοίνωση Νο 039/13-05-2022: «Παλλαϊκή απαίτηση του Προσωπικού. Περισσότερες 

αυξήσεις -Λιγότερη πίεση». (Αν.039/13-05-2022) 

3. Ανακοίνωση Νο 048/26-05-2022: «Οικονομική ενίσχυση στο σύνολο του Προσωπικού». 

(Αν.048/26-05-2022) 

4. Ανακοίνωση Νο 051/01-06-2022: «Έκκληση Προέδρου Δ.Σ. Union προς Διοίκηση Καραβία: Να 

επιβραβεύσει το σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας χωρίς αστερίσκους και συνταγές 

αδιαφανών αποκλεισμών». (Αν.051/01-06-2022) 

5. Ανακοίνωση Νο 061/28-06-2022: «Μερική ικανοποίηση αιτημάτων Union. Επιστολή κ. 

Νατάσσας Πασχάλη για οριζόντια διανομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης Προσωπικού με 

Vouchers, αξίας 300 €). (Αν.061/28-06-2022) 

6. Ανακοίνωση Νο 075/19-09-2022: «Αίτημα για καλύτερες αμοιβές σε όλους τους 

εργαζόμενους. Κυριότερο πρόβλημα συναδέλφων το  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ». (Αν.075/19-09-2022) 

Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας EUROBANK 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
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 

https://www.unioneurobank.gr/wp-content/uploads/2022/03/%CE%91%CE%BD.023.pdf
https://www.unioneurobank.gr/wp-content/uploads/2022/05/%CE%91%CE%BD.039.pdf
https://www.unioneurobank.gr/wp-content/uploads/2022/05/%CE%91%CE%BD.048.pdf
https://www.unioneurobank.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%91%CE%BD.051.pdf
https://www.unioneurobank.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%91%CE%BD.061.pdf
https://www.unioneurobank.gr/wp-content/uploads/2022/09/%CE%91%CE%BD.075.pdf
http://www.unioneurobank.gr/
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Προσοχή! 

Επειδή κυκλοφόρησε ανακοίνωση άλλου Συλλόγου για το ζήτημα των Grades και του τρόπου 

που επιλέγει κάθε φορά η Τράπεζα να δίνει κάποιες πρόσθετες των νόμιμων αμοιβές κατά το δοκούν 

θέλουμε να τονίσουμε για μία ακόμη φορά αυτό που επί 20 χρόνια έχουμε δημόσια εκφράσει: 

Δεν νομιμοποιούμε με την συναίνεση ή την υπογραφή μας σε κείμενο Ε.Σ.Σ.Ε. το συγκεκριμένο 

αδιαφανές και προβληματικό σύστημα Grades της Τράπεζας όχι μόνο γιατί εξαιρεί την πλειοψηφία 

του Προσωπικού από τις εκάστοτε πρόσθετες αμοιβές, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε 

ούτε τα οικονομικά δεδομένα της παροχής, ούτε την υπηρεσιακή προσφορά των συναδέλφων κατά 

περίπτωση. 

Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψή ότι μόνο αποδεκτό από εμάς σύστημα για την επιμέτρηση των 

πρόσθετων αμοιβών στο σύνολο του Προσωπικού είναι η  α ξ ι ο λ ό γ η σ η  των εργαζομένων, 

δηλαδή διαδικασία διαφανής με συμμετοχή του ίδιου του εργαζομένου και με δικαίωμα αναθεώρησης 

της βαθμολογίας, όπου αποφασιστική συμμετοχή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχουν δύο (2) 

εκπρόσωποι του Σωματείου στο οποίο αυτός ανήκει. 

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι  ό λ ε ς  οι πιο πάνω παρεμβάσεις μας προς την Διοίκηση της 

Τράπεζας και αυτές που θα επακολουθήσουν στην επικείμενη συνάντηση που θα έχουμε με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φ. Καραβία αναφέρονται στο πάγιο αίτημα μας για ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ… 

Η Τράπεζα μπορεί να κάνει ελεγχόμενη και ενάρετη χρήση του διευθυντικού της δικαιώματος 

για επιπλέον αμοιβές-παροχές (πέραν των νόμιμων) βασιζόμενη στα πραγματικά στοιχεία που 

προκύπτουν από την αξιολόγηση όλων των εργαζομένων, αφού αυτό είναι το μόνο παραδεκτό, 

διαφανές και πληρέστατο εργαλείο επιμέτρησης της προσφοράς ενός εκάστου συναδέλφου. 

Η κοινωνική προσέγγιση του θέματος γέρνει την πλάστιγγα της κατανομής  υ π έ ρ                    

του  α δ υ ν ά τ ο υ  που αυτή την περίοδο δοκιμάζεται ιδιαίτερα (μείωση αγοραστικής δύναμης, 

καλπασμός πληθωρισμού, αύξηση χορηγητικών επιτοκίων κλπ).  

Είναι καιρός και ενόψει εορτών να επανέλθει το  χ α μ ό γ ε λ ο  στα χείλη όλων των 

εργαζομένων της Eurobank, στο μέτρο της δίκαιης ανταμοιβής  ό λ ω ν ! 

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

   Περαιτέρω, έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή και είμαστε σε 

συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας για σειρά θεμάτων όπως: 

 Επανάληψη της οικονομικής ενίσχυσης για όλους τους εργαζόμενους. 

 Μέτρα προστασίας των συναδέλφων-δανειοληπτών από την αύξηση των επιτοκίων με 

παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών για ρυθμίσεις, μετατροπές κλπ. 

 Επαναχορήγηση κουπονιών το 2023 ακολουθώντας την ανοδική πορεία της Τράπεζας και την 

διανομή μερίσματος. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                 Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


