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 Η ανταμοιβή ανάλογη της προσφοράς  
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Στη χρονική περίοδο του lockdown, λόγω κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες 
διακινδύνευσαν την υγεία τους. Ανταποκρίθηκαν πλήρως στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν. 
 
Είτε αυτό αφορούσε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες όπου οι συνάδελφοι με τηλεργασία 
στήριξαν και στηρίζουν όλες τις λειτουργίες-υποδομές τις τράπεζας. Είτε στο δίκτυο 
καταστημάτων στην πρώτη γραμμή, όπου οι συνάδελφοι εργάζονται με αυτοθυσία κάτω 
από αφόρητη πίεση και σε ένα περιβάλλον που ο κίνδυνος του ιού εξακολουθεί να 
ελλοχεύει. 
 
Θεωρώντας λοιπόν ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κλειδί και ο πιο σημαντικός σε 
κάθε παραγωγική δραστηριότητα στην τράπεζα ζητήσαμε πέραν της ηθικής ικανοποίησης 
και επιβράβευσης των συναδέλφων να αποδοθεί και το αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο 
επιβράβευσης. Το κίνητρο αυτό πρέπει να αφορά όλους τους συναδέλφους που 
εκτέθηκαν στον κίνδυνο του κορωνοϊού. 
 

Παρακολουθώντας όμως τις τελευταίες εξελίξεις διαπιστώνουμε μια ωραιοποιημένη 
συμπαιγνία. 
 
Κάποιοι προσπαθούν να  αλλοιώσουν την πραγματικότητα. 
 
Εις μάτην. 
 
Πως έχουν λοιπόν τα πραγματικά δεδομένα. 
 
Τον Απρίλιο με τυμπανοκρουσίες και έπαρση υπήρξε ενημέρωση από την Τράπεζα ότι οι 
συνάδελφοι στο Δίκτυο στάθηκαν όρθιοι και εν μέσω πανδημίας διακινδύνευσαν την 
υγεία τους και για το λόγο αυτό η Τράπεζα σχεδιάζει να τους ανταμείψει και ότι θα 
ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση εκ μέρους της για το ποσό, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις. 
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Πληροφορούμαστε ότι η Τράπεζα σκέφτεται να καθορίσει αυτή την ανταμοιβή με το 
ποσό των …. 6 ευρώ ανά ημέρα φυσικής παρουσίας. 
 
Αν πραγματικά η Τράπεζα θεωρεί αυτό το ποσό ως ανταμοιβή είναι πραγματικά 
προσβλητικό και υποτιμά τη νοημοσύνη μας. 
 
Αν λάβουμε δε υπόψη ότι : 
 

1. Δεν δόθηκε η ανταπόδοση 
2. Έγιναν περικοπές αποδοχών στο 60% των υπαλλήλων της Τράπεζας (έξοδα 

περιποίησης – βενζίνες)   
 

Μάλλον ο συμψηφισμός αυτός δείχνει ότι το ποσό της ανταμοιβής είναι λιγότερο του 
ποσού των περικοπών. 
 
Παίρνοντας από τη μια τσέπη περισσότερα και βάζοντας στην άλλη τσέπη λιγότερα δεν 
είναι ανταμοιβή, είναι εμπαιγμός. 
 
Πραγματικά μας είναι αδιανόητο σε αυτές τις ωραιοποιήσεις να συμμετέχουν και 
εκπρόσωποι εργαζομένων και μάλιστα να κομπάζουν θριαμβευτικά,  να σπεύδουν να το 
ανακοινώσουν υποκαθιστώντας την Τράπεζα, η οποία μάλλον δεν τολμά να το 
ανακοινώσει υπό το φόβο της κατακραυγής. 
 
Δεν πρέπει δε να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ανταγωνίστρια Τράπεζα ανακοίνωσε τη 
διπλάσια ενίσχυση. 
 
Η Διοίκηση θα πρέπει να κατανοήσει ότι οι συνάδελφοι έχουν και κρίση και μνήμη οι 
ωραιοποιήσεις δε ξεγελούν με όποιο τρόπο και να παρουσιαστούν η πραγματικότητα 
είναι αδιάψευστη απόδειξη και βοά. 
 
Το ένα τρίτο των Διευθυντών καταστημάτων στην Τράπεζα έχει μικτές αποδοχές κάτω 
των 1.800 ευρώ πολλές φορές δε χαμηλότερες και από τους υφισταμένους τους. Δέχονται 
δε αφόρητη πίεση για αποτελέσματα και στόχους προσβάλλοντας πολλές φορές 
προσωπικότητες και αξιοπρέπεια με εντολές να μεταφέρουν την πίεση στους 
υφιστάμενούς τους. 
 
Ο διαχωρισμός των εργαζομένων είναι μια πάγια πρακτική της εργοδοσίας. 
 
Από την πλευρά μας, με επιστολές, με ανακοινώσεις και δια ζώσης ζητήσαμε από τη 
Διοίκηση : 
Α) Να αποσύρει τις περικοπές των παροχών (η Eurobank είναι η μοναδική Τράπεζα που 
προχώρησε σε περικοπές). 
Β) Η έμπρακτη υλική ανταμοιβή να είναι σημαντική που να αντικατοπτρίζει την 
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προσφορά των εργαζομένων που εκτέθηκαν στον κίνδυνο του κορωνοϊού για όλες τις 
οργανωτικές μονάδες της Τράπεζας. 
 
Επανερχόμαστε και ζητάμε από τη Διοίκηση: 
 

1. Να αναπροσαρμόσει άμεσα το ύψος της ανταμοιβής λόγω έκθεσης στον 
κορωνοϊό. 

2. Να συμπεριλάβει και εργαζόμενους των Κεντροποϊημένων Υπηρεσιών που 
εκτέθηκαν στον κίνδυνο του  κορωνοϊού. 

3. Να λειτουργήσει ως Τράπεζα θεσμικά, αξιόπιστα και με ξεκάθαρους ρόλους. 
 

Η εσωτερική λειτουργία με κανόνες, με ισοτιμία, με ειλικρίνεια, με σεβασμό 
αντανακλάται στην αξιοπιστία της Τράπεζας προς τα έξω που είναι και το μεγάλο 
ζητούμενο.  
  
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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