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Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης των 

Ελληνικών Τραπεζών που έγινε χθες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (SSM): 

 Επιβραβεύει τις προσπάθειες των εργαζομένων της Eurobank. 
 

 Δικαιώνει τους μετόχους για την προς την Τράπεζα εμπιστοσύνη και στήριξη τους. 
 

 Καταξιώνει την Διοίκηση και τα επιτελικά στελέχη της Eurobank έγκυρα και επίσημα, 
αφού ο Έλεγχος της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (AQR) της Τράπεζας 
διεξήχθη από ανεξάρτητη, αυστηρή και αμερόληπτη αρχή της Ε.Ε.  

Η Eurobank είναι η Τράπεζα με τις χαμηλότερες συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες στο 
δυσμενές σενάριο της Ε.Κ.Τ. (με βάση το όριο CET 1 8%). Το ίδιο (μαζί με την Alpha Bank) 
και στο βασικό σενάριο (με βάση το όριο CET 1 στο 9,5%), αφού εμφάνισε πρόσθετες 
κεφαλαιακές ανάγκες 339 εκ. ευρώ που είναι βέβαιο ότι άμεσα θα καλυφτούν…  

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να σταθεί όρθιο τώρα που οι επιδόσεις του 
κάτω από απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις κυρίως από τα αλλεπάλληλα «πολιτικά 
ατυχήματα», τη νοσηρή εκλογολογία και κινδυνολογία, αλλά και τα καταλυτικής σημασίας 
capital controls που επεβλήθησαν το καλοκαίρι, έδειξε ότι έχει αντοχές και περιθώρια 
ανάπτυξης αρκεί να κατανοηθεί από όλους ότι η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ κατακτάται στην πράξη 
και απαιτεί τον δέοντα σεβασμό από το πολιτικό σύστημα (εντός και εκτός Βουλής), γιατί 
πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια λαθών και λαϊκισμών…  

Το έλλειμμα της αποταμιευτικής πίστης δεν θα καλυφτεί με τιμωριτικά μέτρα           
και απειλές… 

Απαιτεί την επανάκτηση της πληγωμένης εμπιστοσύνης της Κοινωνίας και των 
καταθετών και συγκεκριμένες πολιτικές βελτίωσης του εισοδήματος των πολιτών. 

Οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες παραμένουν για πάνω από πέντε (5) χρόνια στην 
«πρώτη γραμμή» για την αναχαίτιση της πρωτοφανούς εθνικής και τραπεζικής κρίσης, 
υφιστάμενοι όλες τις παρενέργειες από τους κραδασμούς του συστήματος  έχοντας ήδη 
πληρώσει βαρύ τίμημα απωλειών…  
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 Ποτέ δεν λιγοψύχησαν από τον μεταφερόμενο πανικό. 
 

 Το μόνο που ζητούν είναι να τους ξαναδοθεί το πλαίσιο της σταθερότητας, για να 
συνεχίσουν να κάνουν την δουλειά που γνωρίζουν για την καλύτερη δυνατή επούλωση 
των οικονομικών πληγών της Κοινωνίας, αλλά και για την σταδιακή επαναφορά της 
στην τροχιά μιας αναπτυξιακής πορείας… 

Ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο 
της εργοδότιδας Τράπεζας Eurobank συγχαίρουμε θερμά όλους τους εργαζόμενους για               
την μεγάλη συμβολή που είχαν στα χθεσινά καλά νέα για την Τράπεζα (με πλήρη αναστροφή 
της εικόνας και της θέσης της Τράπεζας συγκριτικά με τις αντίστοιχες ασκήσεις του 2013              
και του 2014). 

Ειδική μνεία κάνουμε για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν όσοι συνάδελφοι 
ασχολήθηκαν για την συνολική έκβαση της συγκεκριμένης συνολικής αξιολόγησης                       
της Τράπεζας. 

Παραμένουμε σε εγρήγορση και εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στη νέα αύξηση                  
του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με στόχο κατά πολύ υπέρτερο των αναγκών του 
βασικού σεναρίου της άσκησης… 

 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


