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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 110 / 19-01-2023  
 

 

Απαντήσεις της Τράπεζας στα καυτά 

θέματα των εργαζομένων της, για: 
 

    

  Λύσεις-ρυθμίσεις στα  

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ του Προσωπικού 
 
 

  Επανάληψη οικονομικής ενίσχυσης  

όλων των εργαζομένων 
 

  Επαναφορά των κουπονιών σίτισης 
 
 

  Πάγωμα στην συρρίκνωση του Δικτύου 

των καταστημάτων και στην  

ανασφάλεια του Προσωπικού της 
 

ΑΝΑΓΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Για το παραπάνω θέμα είχαμε συνάντηση με την Διοίκηση της Τράπεζας (Φωκίων 

Καραβίας, Νατάσσα Πασχάλη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος) στις 11/01/2023, κατόπιν δύο 

(2) υπομνημάτων μας (Α.Π. 176/29-09-2022 και Α.Π. 201/2-11-2022). 

Εκφράσαμε την ανησυχία μας για την αύξηση των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ. που έχει ως 

συνέπεια την αύξηση της μηνιαίας δόσης των στεγαστικών δανείων Προσωπικού 

κυμαινόμενου επιτοκίου. Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στο ήδη δυσμενές οικονομικό κλίμα και 

καθιστά τον οικογενειακό προϋπολογισμό δύσκολα, έως εφιαλτικά διαχειρίσιμο. Προτείναμε 

την επιβολή πλαφόν στο ύψος της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. που σήμερα ανέρχεται σε 2%. 

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 

http://www.unioneurobank.gr/


2 
 

Επιπλέον αναδείξαμε μία σειρά προβλημάτων (κανονιστικών και γραφειοκρατικών, 

αλλά και δυσμενούς μεταχείρισης έναντι των πελατών) που ανακύπτουν σε όσους 

εργαζόμενους αιτούνται ρύθμιση ή μετατροπή του δανείου. Ζητήσαμε μεγαλύτερη ευελιξία 

στην ικανοποίηση των αιτημάτων του Προσωπικού. 
 

Για το θέμα των δανείων σε CHF και δεδομένου ότι πολλές υποθέσεις δεν έχουν 

τελεσιδικήσει, ζητήσαμε καλύτερη δυνατότητα ρυθμίσεων. 
 

Η Διοίκηση απάντησε στα αιτήματά μας: 
 

 Αναμένεται τις επόμενες ημέρες ενεργοποίηση προϊόντος που θα έχει                                 

τα χαρακτηριστικά που ζητήσαμε στο οποίο θα μπορούν να μετατραπούν 

υφιστάμενα δάνεια. 

 Ήδη κάποιοι περιορισμοί έχουν αρθεί και κάποιες διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί, θα 

εξεταστούν όμως και όλα τα ζητήματα που θέσαμε στο πλαίσιο που επιτρέπεται η 

αναμόρφωσή τους. 

 Υφίσταται δυνατότητα ρυθμίσεων των δανείων σε CHF υπό την προϋπόθεση της 

επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Με την Ανακοίνωσή μας Νο 094/18-11-2022, είχαμε θέσει 3 στόχους για το 2023: 

 Μέτρα προστασίας των συναδέλφων-δανειοληπτών από την αύξηση των επιτοκίων 

με παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών για ρυθμίσεις, μετατροπές κλπ. 

 Επανάληψη της οικονομικής ενίσχυσης για όλους τους εργαζόμενους. 

 Επαναχορήγηση κουπονιών το 2023 ακολουθώντας την ανοδική πορεία της 

Τράπεζας και την διανομή μερίσματος. 

Πετύχαμε τον πρώτο από αυτούς και συνεχίζουμε να διεκδικούμε και τους επόμενους. 

Η Διοίκηση, χωρίς να δεσμευθεί για την χρονική στιγμή, δέχτηκε να εξετάσει το θέμα σε 

συνάρτηση με την πορεία της Τράπεζας κατά το 2023. 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν και το θέμα του κλεισίματος Καταστημάτων που 

έχει εξελιχθεί σε βραχνά για τους εργαζόμενους του Δικτύου. Δόθηκε η διαβεβαίωση ότι δεν 

υπάρχει σχετικός σχεδιασμός για το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

Τονίσαμε την πάγια θέση μας ότι δεν μπορεί με - εν πολλοίς - ατεκμηρίωτες διοικητικές 

αποφάσεις να απειλείται η απασχόληση και οι συνθήκες ζωής των εργαζομένων, κόντρα 

στον καταστατικό σκοπό της Τράπεζας που είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

και η εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 

Είναι προφανές ότι μόνο με σοβαρό διάλογο και αξιόπιστα επιχειρήματα μπορεί να 

επιτευχθεί κάτι ωφέλιμο για το σύνολο του Προσωπικού. Το Σωματείο μας το έχει αποδείξει 

υπεύθυνα επί σειρά ετών. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο για την ικανοποίηση και 

των υπόλοιπων αιτημάτων μας. Γι’ αυτό πρέπει να παραμένουμε όλοι συσπειρωμένοι γύρω 

από το Σωματείο και να ενισχύουμε την διαπραγματευτική του ικανότητα. Μόνο τότε θα 

έχουμε αξιώσεις για νέες επιτυχίες. 
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Υστερόγραφο 1 

Πράγματι, όπως ανακοινώθηκε από το HR της Τράπεζας από 01/01/2023 αυξήθηκε η 

τακτική εισφορά που βάζει η Τράπεζα στο ΤΕΑ Ομίλου Eurobank (αποταμιευτικός κλάδος) 

από το 2%, σε 2,3% για το τμήμα των μηνιαίων αποδοχών (μικτά) μέχρι 2.432,25 €. 

Απλά να υπενθυμίσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι αυτή ήταν σ υ μ β α τ ι κ ή  

δ έ σ μ ε υ σ η  της Τράπεζας που απορρέει από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας που υπογράψαμε μαζί της στις 04/06/2021. 

ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ!!! 

 

Υστερόγραφο 2 

Βλέπουμε θετικά την επέκταση της Τράπεζας στο εξωτερικό και ειδικότερα στην             

Κύπρο μας (διεύρυνση συμμετοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που έφτασε το 29,20%),             

όπως και τις πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση της απασχόλησης στον ακριτικό Έβρο (45 

νέες θέσεις εργασίας). 

Θετικά επίσης βλέπουμε την συνέχιση της χρηματοδότησης του project στο Ελληνικό 

(διέψευσε ο κ. Φ. Καραβίας τα δημοσιεύματα για διακοπή αυτής της συνεργασίας), αλλά και 

την επανεκτίμηση του στόχου για ιδιόκτητα γραφεία Διοίκησης στο Ελληνικό, λόγω μεγάλης 

αύξησης των εκεί αξιών. Η Τράπεζα θα αφήσει το ενοικιαζόμενο «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» σε ένα (1) 

χρόνο περίπου και τα γραφεία της Διοίκησης θα μεταφερθούν σε ιδιόκτητα κτήρια. 

Σε κάθε περίπτωση τονίσαμε στους εκπροσώπους της Τράπεζας-συνομιλητές μας            

ότι έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να μας ενημερώνουν και να διαβουλεύονται μαζί μας              

για κάθε θέμα που αφορά πιθανές εξελίξεις της δραστηριότητας της, είτε σαν επιχειρηματική 

κατάσταση, είτε στο status των εγκαταστάσεων της. Απαραίτητα δε όπου υπάρχει  α π ε ι λ ή  

της  α π α σ χ ό λ η σ η ς  και ουσιαστικές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας. 

Υπενθυμίζουμε σχετικά το Άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμόν 240/09-

11-2006 που εισάγει το υπέρτατο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. (Οδηγία 2002/14/Ε.Κ. της 

11/03/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» 
 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                          Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 
 


