
1 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 39 / 31-03-2016  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Στις 21 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Διοίκησης της 

Τράπεζας μεταξύ των εκπροσώπων της (κ. Φωκίων Καραβίας - Διευθύνων Σύμβουλος, κ. 

Αθηνά Δεσύπρη - Γεν. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και κ. Διονύσης Λιγνός - Διευθυντής 

Εργασιακών Σχέσεων Γ.Δ.Α.Δ.) και των εκπροσώπων του Union Eurobank (Πρόεδρος Δ.Σ., 

Στάθης Χαρίτος και Γεν. Γραμματέας, Γιάννης Σιδεράτος). 
 

Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν: 
 

Α. Η πορεία της Τράπεζας και το μέλλον της απασχόλησης. 
 

Β. Η συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας προς την DGCom (πλάνο αναδιάρθρωσης) για 

αποχώρηση έως 1.000 εργαζομένων στον Όμιλο της Τράπεζας (στην Ελλάδα) έως το 2017.  

 

Α .  Σ υ ν ο π τ ι κ ά  ο ι  θ έ σ ε ι ς  ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν  
 

Οι μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες της χώρας, η καθυστέρηση της αξιολόγησης 

από τους δανειστές, ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός από τις αγορές, οι επιβληθέντες περιορισμοί 

στην κίνηση των κεφαλαίων στις Τράπεζες και κυρίως η αφυδάτωση του Χρηματιστηρίου και η 

απαξίωση των εισηγμένων τίτλων σε αυτό είναι βασικοί λόγοι που κράτησαν και φέτος την 

Τράπεζα (για 5η συνεχή χρονιά) καθηλωμένη στο πεδίο των ζημιών, όπως και ολόκληρο τον 

Κλάδο. Εφιάλτης για τις Τράπεζες ο όγκος των «κόκκινων δανείων» και η δυσκολία είσπραξης 

των απαιτήσεων τους σε συνδυασμό με την στασιμότητα της Οικονομίας που δέχεται το ένα 

μετά το άλλο τα «χτυπήματα» από τον πολιτικό παράγοντα (μεταναστευτικό/προσφυγικό 

ζήτημα, υπερφορολόγηση φυσικών προσώπων – όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι – και εταιρειών, 

ασφαλιστικό, γραφειοκρατία, κινδυνολογία για το νόμισμα και εσχάτως νέα εκλογολογία και 

σκανδαλολογία…), αλλά και τα ευρύτερα προβλήματα στους κόλπους της Ε.Ε. που εντείνονται 

από την ζοφερή κατάσταση στα Ν.Α. σύνορα της (Συρία κλπ).  

Όλο αυτό το πλαίσιο δεν επιτρέπει την ανάκτηση της ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ του 

συναλλασσόμενου κοινού και των καταθετών προς τις Τράπεζες που αποτελεί την μοναδική 

ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάκαμψη της Οικονομίας μαζί με την δημιουργία ευνοϊκού 

επενδυτικού κλίματος έτσι ώστε να προσελκύσουμε νέα κεφάλαια στην χώρα… 

Παρά την πετυχημένη – πρόσφατα – ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας και την 

εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών προς αυτή (η Τράπεζα με την μικρότερη εξάρτηση από 

κρατικά κεφάλαια) το πιο πάνω ζοφερό πλαίσιο που βαρύνει την χώρα και το πιστωτικό της 

σύστημα θέτει σε κίνδυνο εκτός των άλλων και την απασχόληση στον Κλάδο μας, εφόσον δεν 

ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα ανάσχεσης της φθίνουσας πορείας της Οικονομίας… 
 

Η Τράπεζα δεσμεύεται κατόπιν όλων αυτών: 

 Να μειώσει το Προσωπικό της κατά 1.000 άτομα έως το τέλος του 2017 (υπολογίζεται ο 

Όμιλος της στην Ελλάδα). 
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 Να μειώσει τα καταστήματα της (κάτω από 510). 

 Να μειώσει τις συνολικές δαπάνες του Ομίλου στην Ελλάδα (κάτω από 750 εκ. ευρώ έως 

τις 31/12/2017 από το 1,01 εκ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2015…). 

 Να μειώσει το κόστος των καταθέσεων (μειωμένα επιτόκια). 

 Να μειώσει τον δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις για τις τραπεζικές 

δραστηριότητες στην Ελλάδα σε 115%, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τις 31/12/2018…  

 Μείωση του χαρτοφυλακίου αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού της Τράπεζας κάτω από 

τα 8,77 δις ευρώ, έως τις 30/06/2018 (πράγμα που θέτει ουσιαστικούς περιορισμούς και 

στις θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας στο εξωτερικό…). 

(Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η αναγκαστική πώληση του 80% της συμμετοχής του Ομίλου 

της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ασφαλιστικής Εταιρείας Eurolife, αλλά και η 

ολοκλήρωση της πώλησης της εταιρείας ακινήτων Grivalia (το υπόλοιπο 20%) μέχρι το 

τέλος του 2018…). 

 Μείωση (πώληση) του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης 

εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων) έτσι ώστε 

αυτό να μειωθεί σε ποσό χαμηλότερο των 35 εκ. ευρώ έως τις 30/06/2016… 

 Δεσμεύσεις για μη παροχή στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες πρόσθετου μετοχικού 

κεφαλαίου ή κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης καθ’ υπέρβαση ενός συγκεκριμένου 

ορίου.  

 Την μη αγορά κινητών αξιών με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών 

ορίων.  

 Την θέσπιση ανωτάτου ορίου στις αποδοχές των υπαλλήλων και διευθυντών της 

Τράπεζας. (Σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, που κατά την 

αταλάντευτη θέση του Σωματείου μας οριοθετούνται από το πλέγμα των ρυθμίσεων που 

επιβάλουν οι Επιχειρησιακές και οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ισχύουν 

στην Τράπεζα και πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές…). 

 

Β .  Ε θ ε λ ο ύ σ ι α  Έ ξ ο δ ο ς  Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  
 

Όλα όσα προηγήθηκαν δείχνουν την «καραντίνα» στην οποία πλέον έχει εγκλωβιστεί και 

η Τράπεζα και ολόκληρος ο Κλάδος που πλέον σημαντικό του σύμμαχο έχει τους 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, γιατί όχι μόνο αυτοί αποτελούν την κατ’ εξοχήν 

«γραμμή άμυνας» του πιστωτικού συστήματος της χώρας (μαζί με τους μετόχους και τους 

πελάτες), αλλά είναι και αυτοί που πάνω τους θα στηριχθεί η επόμενη μέρα της ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, 

εφόσον οι γενικότερες συνθήκες στην Χώρα, στην περιοχή και στην Ε.Ε. το επιτρέψουν… 

Στο ζήτημα λοιπόν της «ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ» του Προσωπικού της Eurobank για την 

κάλυψη του οποίου η Τράπεζα σχημάτισε στο δ’ τρίμηνο του 2015 ισόποση πρόβλεψη 62 εκ. € 

για αποζημιώσεις, αυτή στοχεύει σε μία ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση περί τα 29 εκ. ευρώ… 

Ήδη η Τράπεζα έχει πετύχει το 1/3 περίπου του τελικού στόχου με την αποχώρηση από 

τον Όμιλο της Eurolife (περί τους 350 συναδέλφους) και φέρεται αποφασισμένη να τρέξει 

κάποιο «πρόγραμμα» το προσεχές διάστημα και αφού λάβει τις σχετικές εγκρίσεις… 

 

 Η  θ έ σ η  τ ο υ  U n i o n  E u r o b a n k
 

Το Σωματείο μας απέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία προς την Διοίκηση ότι το Προσωπικό 

της Τράπεζας: 

 

Α. Έχει πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας 
 

 Πάνω από 55 ετών είναι μόνο 273 στο σύνολο των 9.086 εργαζομένων, δηλαδή 

ποσοστό 3%! 
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 Πάνω από 62 ετών που είναι τα νέα όρια συνταξιοδότησης είναι μόνο 21 εργαζόμενοι, 

δηλαδή ποσοστό 0,23% του Προσωπικού!!! 

 Η πλειοψηφία των εργαζομένων στην Eurobank βρίσκεται στην ηλικιακή ζώνη 30-40 ετών 

(3.998 εργαζόμενοι, δηλαδή ποσοστό 44%) και στην αντίστοιχη 40-45 ετών (2.264 

εργαζόμενοι, δηλαδή ποσοστό 24,92%). Κατά συνέπεια το κίνητρο της σύνταξης ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ για τους υποψήφιους για αποχώρηση συναδέλφους της Eurobank στην οποία 

μάλιστα το 69% του Προσωπικού της βρίσκεται στην πλέον π α ρ α γ ω γ ι κ ή  η λ ι κ ί α , 

δηλαδή από 30 μέχρι 45 ετών!!! 

Β. Ο αριθμός των εργαζομένων στο Δίκτυο είναι οριακός 
  

Το Δίκτυο δέχτηκε πλήγμα μετά την επιβολή των capital controls και το «πάγωμα» της 

αγοράς και των τραπεζικών εργασιών. Το πλήγμα αυτό επηρέασε και τον αριθμό των 

απασχολούμενων υπαλλήλων σε αυτό κυρίως με την μείωση του αριθμού των καταστημάτων 

της Τράπεζας ανά την Ελλάδα… 

Αποτέλεσμα: Η ύπαρξη μιας ανισορροπίας στην κατανομή του πληθυσμού των 

εργαζομένων στην Τράπεζα, αφού στις Κεντρικές Μονάδες της Τράπεζας υπηρετούν 1.819 

εργαζόμενοι περισσότεροι από τους αντίστοιχους στο Δίκτυο των καταστημάτων της! 

 

Γ. Η Τράπεζα έχει επενδύσει πολλά στην εκπαίδευση του Προσωπικού και ήταν (και 

είναι) σε αναμονή του οφέλους από την επένδυση της αυτή 
 

 Έχει παρατηρηθεί ότι σε κάθε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» εθελούσιας εξόδου Προσωπικού συνήθως 

αποχωρούν έμπειρα και καταρτισμένα τραπεζικά στελέχη που έχουν την δυνατότητα άμεσης 

απασχόλησης στην παρεμφερή αγορά εργασίας, ακόμα και σε ανταγωνιστικές εταιρείες με την 

Τράπεζα… 

Παράλληλα η Τράπεζα απογυμνώνεται από στελέχη εκπαιδευμένα σε κρίσιμους τομείς 

και αν υποτεθεί ότι οι «εφεδρείες» της κάλυψαν επάξια τα κενά του προηγηθέντος 

προγράμματος εθελούσιας εξόδου, τώρα με αντίστοιχη έξοδο εκτιμάμε ότι πολλά κενά θα 

παραμείνουν κενά και κυρίως φοβούμαστε και περιπτώσεις κινδύνων εξαιτίας της έλλειψης 

εξειδικευμένων και έμπειρων υπαλλήλων σε πολλές μονάδες της Τράπεζας… 

 

Δ. Το Προσωπικό της Τράπεζας μετά τις συγχωνεύσεις του τ. Νέου Τ.Τ. και της τ. Proton 

Bank κατανέμεται ως εξής: 

 Eurobank: Το 69% του Προσωπικού της Τράπεζας. 

 Νέο Τ.Τ.: Το 27% του Προσωπικού της Τράπεζας. 

 τ. Proton Bank: Το 4% του Προσωπικού της Τράπεζας. 

Το Προσωπικό του Ομίλου της Τράπεζας στην Ελλάδα κατανέμεται ως εξής:  

 Προερχόμενοι από την Τράπεζα: 85%. 

 Προερχόμενοι από τις Θυγατρικές: 15%. 

Σε κάθε περίπτωση – εφόσον υπάρξει «πρόγραμμα» - οι κανόνες αυτού πρέπει να είναι           

ε ν ι α ί ο ι  για κάθε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες εργαζομένων που όμως κάθε μία από 

αυτές έχει κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά…  

Υπενθυμίζουμε ότι το προηγούμενο «Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού» της 

Τράπεζας (βλ. ανακοίνωση αρ. 30/05-11-2013 της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) 

δεν είχε τέτοιο πρόβλημα γιατί στο πρόγραμμα αυτό δεν μετείχαν: 

 Οι εργαζόμενοι του τ. Νέου Τ.Τ. και των θυγατρικών του. 

 Οι εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα. 

 Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. 



4 
 

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α  
 

Από την προηγηθείσα συνοπτική ανάλυση Α, Β, Γ και Δ (που παρουσιάσαμε στην 

Διοίκηση της Τράπεζας) προκύπτει: 
 

Α. Ανάγκη για αυξημένα και δελεαστικά κίνητρα αποχώρησης όσων εθελοντικά 

επιθυμούν να αποχωρήσουν από την Τράπεζα, αφού γι’ αυτούς έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

επικείμενης συνταξιοδότησης τους, λόγω χαμηλών ορίων ηλικίας-προϋπηρεσίας.  

Β. Ανάγκη για επιπλέον επιδότηση των οικονομικών και άλλων κινήτρων αποχώρησης 

των ενδιαφερομένων συναδέλφων που υπηρετούν στις Κεντρικές Μονάδες της Τράπεζας, 

αφού σε αυτές παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού… 

Γ. Ανάγκη για συγκράτηση των έμπειρων, καταρτισμένων και αποδοτικών 

υπαλλήλων/στελεχών της Τράπεζας και λόγω του επικείμενου κινδύνου κλυδωνισμού των 

εργασιών της από την ενδεχόμενη αποχώρηση τους.  

Δ. Ανάγκη για κατά περίπτωση προσφορά/πρόταση αποχώρησης της Τράπεζας προς 

κάθε ενδιαφερόμενο, λόγω της διαφορετικότητας που υπάρχει και λόγω των διαφορετικών 

μονάδων υπηρεσίας εκάστου και λόγω της διαφοράς στο μισθολογικό, ασφαλιστικό καθεστώς 

και το αντίστοιχο παροχών που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων οι οποίοι            

δ ε ν  συμμετείχαν στο προηγούμενο «Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού» της 

Eurobank… 

 

Άρα το Σωματείο μας διατύπωσε την δύσκολη, αλλά υπεύθυνη και τεκμηριωμένη θέση 

προς την Διοίκηση της Τράπεζας υπέρ μίας «εθελούσιας» αποχώρησης όσων εργαζομένων το 

επιθυμούν από την Τράπεζα, αλλά: 

 Με «γενναία» κίνητρα αποχώρησης/αποζημίωσης κατά πολύ υψηλότερα των 

αντιστοίχων του «ανταγωνισμού» λόγω της ιδιαιτερότητας του Προσωπικού της 

Eurobank.  

 Με προτάσεις κατά περίπτωση προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο, αλλά με 

οριοθετημένο σε όλες το minimum των αποζημιώσεων/παροχών αποχώρησης. 

 Με προτάσεις και των εργαζομένων προς την Τράπεζα για το ίδιο σκοπό και πάντα στο 

πλαίσιο της εκατέρωθεν – κοινής – συμφωνίας σε εθελοντική βάση και των δύο (2) 

μερών… 

Η Τράπεζα επιφυλάχτηκε να απαντήσει στις προτάσεις μας, γι’ αυτό και είμαστε και εμείς 

σε αναμονή των εξελίξεων, αφού παρά την κατανόηση της Διοίκησης στα όσα παραθέσαμε 

σαν επιχείρημα για το μείζον αυτό ζήτημα που απασχολεί το Προσωπικό της Τράπεζας θα 

πρέπει να δούμε και το πλαίσιο των εγκρίσεων των υπερκείμενων αρχών για το ζήτημα αυτό… 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι επιμέρους επισημάνσεις και οδηγίες μας, όπως τις 

ανακοινώσαμε στα μέλη μας (ανακοίνωση Νο 89/07-11-2013) με ην ευκαιρία του 

προηγούμενου προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας. 

 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 

 

 


