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Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 οι πιο κάτω υπογράφοντες εκπρόσωποι του Δ.Σ. του 

Union συναντηθήκαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φωκίωνα Καραβία, τον 

Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αθηνά Δεσύπρη και τον Δ/ντή Εργασιακών 

Σχέσεων της Γ.Δ.Α.Δ. κ. Διονύση Λιγνό. 

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και 

των ασφυκτικών ελέγχων των ευρωπαϊκών θεσμών των δανειστών (SSM, Τ.Χ.Σ.), της εποπτείας 

Επιτροπών που σχεδόν όλες έχουν προέδρους ξένους (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Κινδύνων, 

Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού), αλλά και 

του μερικού αφελληνισμού του Δ.Σ. της Τράπεζας, όλα τα θέματα και κυρίως ό,τι αφορά το 

Προσωπικό έχουν δυσκολέψει και εναρμονιστεί με τις υποχρεώσεις των σχεδίων 

αναδιάρθρωσης των Τραπεζών. 

Υπό «ελληνικό» έλεγχο έχουν παραμείνει μόνο: 

 Η Διοικητική Επιτροπή. 

 Η Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων. 

 Η Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων. 

Οι Τράπεζες – σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε – έχουν ως μεγάλο 

στόχο/μνημονιακή υποχρέωση της χώρας προς τους δανειστές να μειώσουν τις «κόκκινες» 

οφειλές (μη εξυπηρετούμενα δάνεια για πάνω από 3 μήνες) κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 

τέλος του 2019. 

Ο στόχος αυτός – που ισχύει και για την Eurobank – κρίνεται από μας ως πολύ δύσκολος 

να επιτευχθεί μέσα στο υφιστάμενο μακροοικονομικό περιβάλλον και την μέγγενη των capital 

controls που έχει επιβληθεί στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. 
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Η υπερφορολόγηση και η δραματική μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (βλ. 

«λουκέτα» μεγάλων επιχειρήσεων, όπως π.χ. Ηλεκτρονική Αθηνών, Softex, Sprider, Pepsico – 

Ήβη, Δέλτα Τρικάλων, κ.α.) και η μεταφορά της στο εξωτερικό (π.χ. Coca Cola) δεν συνηγορεί 

υπέρ της αισιόδοξης εκδοχής για την τύχη των «κόκκινων» δανείων και την επαναφορά της 

οικονομίας στον ενάρετο δρόμο της ανάπτυξης. 

Αντίθετα οι δανειστές σύμφωνα με σχετικό κείμενο που κατατέθηκε στο Eurogroup και 

αποκαλύπτει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής πιέζουν επιπλέον για: 

 Μείωση του κατώτατου μισθού. 

 Αύξηση του ορίου των απολύσεων στο 10%. 

 Περικοπές σε εργασιακά / συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Στις Τράπεζες ειδικότερα πέφτει το μεγαλύτερο βάρος όχι μόνο ένεκα των εξωπραγματικών 

απαιτήσεων, για να μειωθούν τα «κόκκινα» δάνεια, αλλά και της «απειλής» για ανάγκη νέας 

ανακεφαλαιοποίησης τους, μετά την υποβολή τους σε άλλα stress tests το 2018! 

Όπως μας τόνισε σχετικά ο κ. Φωκίων Καραβίας οι Ελληνικές Τράπεζες αντιμετωπίζουν 

επιπλέον το έλλειμμα εμπιστοσύνης των καταθετών και των συναλλασσομένων, αλλά και την 

απογοήτευση του επιχειρηματικού κόσμου εξαιτίας του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της 

χώρας και της κρίσης ρευστότητας που αντιμετωπίζει το σύστημα. 

Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να υποστούμε  α ν α δ ι α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς  προσαρμοσμένες 

στις ως άνω ανάγκες και το νέο περιβάλλον που δημιουργείται και λόγω της εμφάνισης «νέων 

παικτών» στο πεδίο των τραπεζικών υπηρεσιών του ανταγωνισμού που διαβρώνουν τους 

παραδοσιακούς τραπεζικούς κανόνες και νοθεύουν τους όρους της τραπεζικής αγοράς... 

Η προσαρμογή του λειτουργικού μοντέλου που θα γίνει στην Eurobank σύμφωνα με τα 

παραπάνω θα αφορά κυρίως την ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ και την επέκταση του DIGITAL BANKING, 

πράγμα που κατά την άποψή μας σημαίνει: 

 Μείωση του όγκου των εργασιών στα καταστήματα που πλέον θα λειτουργήσουν με άλλο 

μοντέλο εξυπηρέτησης του κοινού. 

 Μείωση του αριθμού των καταστημάτων. 

 Μείωση του Προσωπικού. 

Η Τράπεζα προσανατολίζεται άμεσα σε αλλαγές στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας της 

ώστε να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που της έχουν τεθεί, αλλά κυρίως για να: 

 Επανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών της . 

 Κατανοήσει καλύτερα την συμπεριφορά και την νοοτροπία των επιχειρηματιών κάθε 

μορφής στην Ελλάδα του σήμερα. 

 Επανεξετάσει τα κανάλια διανομής των προϊόντων της και να επενδύσει στην εμβάθυνση 

της σχέσης της με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους μετόχους της. 

 Καινοτομήσει σε αντίστοιχες νεοφυείς επιχειρήσεις (Fin Techs) απλοποιώντας την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες της και παρέχοντας στήριξη στην πελατεία της. 

Το σίγουρο είναι ότι το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί μόνο του να επανεκκινήσει 

την Οικονομία της Ελλάδος. Αντίθετα η υγεία και η δύναμη της Οικονομίας της χώρας σε 

μεσοπρόθεσμο επίπεδο θα κρίνει και την υγεία των Ελληνικών Τραπεζών. Κομβικό σημείο για τα 

ανωτέρω είναι η παροχή κινήτρων στους ξένους, αλλά και στους Έλληνες επιχειρηματίες, για να  

ε π ε ν δ ύ σ ο υ ν  στη χώρα. 



 
 

Η Eurobank μπορεί να ακολουθεί τη μοίρα του υπόλοιπου τραπεζικού συστήματος 

(περιορισμένη ρευστότητα, χαμηλή κερδοφορία, υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων 

ανοιγμάτων NPEs και δανείων NPLs), αλλά είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη και μάλιστα έχει τις 

υποδομές να αλλάξει ριζικά την αρχιτεκτονική και το επιχειρηματικό της μοντέλο, όπως ήδη έχει 

ξεκινήσει να κάνει παρά το αυστηρότερο, πιο απαιτητικό και κοστοβόρο ρυθμιστικό πλαίσιο 

που την διέπει. 

Το αβέβαιο όμως και ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον και η συνεχιζόμενη δυναμική 

απόκλισης του βιοτικού επιπέδου της Ελλάδας από τον μέσο όρο της Ε.Ε. εξακολουθούν να 

υποσκάπτουν τις όποιες προσπάθειες γίνονται στο πλαίσιο καταπολέμησης της κρίσης στις 

Τράπεζες. 

 

 

Από την πλευρά μας επισημάναμε ότι το Προσωπικό της Eurobank έχει ανταποκριθεί 

υποδειγματικά σ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που έχουν συμβεί τα τελευταία 5-6 χρόνια και 

μάλιστα έχει διευκολύνει και την επιζητούμενη κινητικότητα για την απελευθέρωση θέσεων 

εργασίας παρ’ ότι έχει πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και ανύπαρκτες ελπίδες 

συνταξιοδότησης. 

Επαναφέραμε τις διαφωνίες και τις προτάσεις του Σωματείου μας για μια σειρά θεμάτων, 

όπως: 

 ΔΑΝΕΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Είχαμε προβλέψει (βλ. ανακοίνωσή μας Νο 39/ 31-3-2016) την ανισορροπία κατανομής 

του Προσωπικού ανάμεσα σε Δίκτυο και Κεντρικές Μονάδες μετά την εθελούσια αποχώρηση 

και είχαμε τότε προτείνει επιπλέον πριμοδότηση των εργαζομένων στις Κεντροποιημένες 

Υπηρεσίες της Τράπεζας και όχι στο Δίκτυο που ήδη ήταν απογυμνωμένο από Προσωπικό. 

Τελικά έγινε το αντίθετο με αποτέλεσμα η Τράπεζα να βρεθεί στην ανάγκη να προσλάβει ακόμα 

και ταμίες... μέσω όμως δανεισμού από εταιρεία «τρίτων» και όχι από τις δικές της Υπηρεσίες. 

Οι προτάσεις μας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Τράπεζας σε 

Προσωπικό ήταν πάντα: 

 Μετακίνηση συναδέλφων με κίνητρα υποκίνησης από τις Διοικητικές μονάδες στο Δίκτυο. 

 Μετάταξη συναδέλφων που υπηρετούν στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της Eurobank 

στην Τράπεζα. 

 Νέες προσλήψεις όπου υπάρξουν τυχόν νέα κενά. 

Το ότι η Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει  ν έ ε ς  προσλήψεις μπορεί να έχει βάση σε κάποιο 

βαθμό, αλλά επί της ουσίας και οι δανεικοί εργαζόμενοι είναι έμμεσες,  ν έ ε ς προσλήψεις και 

μάλιστα με την ίδια επιβάρυνση (μισθοδοσία) όσων προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις 

καθιερωμένες διαδικασίες. 

Το Union δεν έχει τίποτα σε βάρος των νέων συναδέλφων μας που προήλθαν από 

δανεισμό τρίτων, αλλά η δημιουργία νέας σειράς διακρίσεων στους όρους και στην αμοιβή 

εργασίας, έξω από το πλαίσιο του Οργανισμού Υπηρεσίας Προσωπικού δεν είναι κατάσταση 

επιτρεπτή για μας και τους ίδιους τους συναδέλφους που δεν θα έχουν την ίδια απόσταση στο 

δικαίωμα, όπως οι άλλοι εργαζόμενοι με σύμβαση Τράπεζας... 



 
 

Για το ζήτημα αυτό έχουμε κάνει προτάσεις έγκαιρα προς την ΟΤΟΕ (βλ. ανακοίνωση μας 

Νο 70/ 5-10-2016) για  ρ ύ θ μ ι σ η  αυτού του φαινομένου και  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό  του στο όριο 

της μη καταχρηστικής άσκησης ενός δικαιώματος που ο Νόμος έδωσε στον εργοδότη για την 

καταπολέμηση της  α ν ε ρ γ ί α ς  και όχι για την  α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η  των υφιστάμενων 

θέσεων εργασίας... 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πάγια θέση μας ήταν και είναι η σύνδεση του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης με 

την οικονομική και υπηρεσιακή επιβράβευση του εργαζόμενου με όρους διαφάνειας και 

αξιοκρατίας. Οι σχετικές μας προτάσεις έχουν κατατεθεί εγκαίρως και γραπτώς και ελπίζουμε ότι 

θα έχουν συμπεριληφθεί στο νέο σύστημα. 

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΗΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ  - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΥΘΥΝΗΣ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Έχουν δοθεί αναλυτικά οι σχετικές μας θέσεις προς την Διοίκηση της Τράπεζας για τα ως 

άνω πολύ σοβαρά θέματα και είχαμε την ευκαιρία να τις αναπτύξουμε και πιο διεξοδικά κατά την 

συνάντηση που είχαμε μαζί της. 

Είναι απαράδεκτο το φαινόμενο της ύπαρξης πολλών συναδέλφων με ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ 

ΔΟΚΙΜΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ στην Τράπεζα... αλλά με πολύ χαμηλή μισθολογική διαβάθμιση. 

Όπως είναι ανεπίτρεπτο το γεγονός της αμοιβής προϊσταμένων και διευθυντών μονάδων 

με αποδοχές χαμηλότερες από τους υφισταμένους τους... 

Πρέπει επιτέλους να εισακουσθούν και οι παλιές μας προτάσεις για θέσπιση ενός 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ (αμφίδρομης ιεραρχίας) με αποτύπωμα των ορίων ευθύνης 

ενός εκάστου στελέχους και το αντίστοιχο ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ της Τράπεζας, έτσι ώστε να μπει 

μία τάξη στην  ο ρ ι ζ ό ν τ ι α  ανάπτυξη των στελεχών της που δεν υπακούει σε καμία λογική 

οργάνωσης της εργασίας... 

Για τα ως άνω ζητήματα έχουμε λάβει τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης ότι θα ληφθούν 

σοβαρά υπόψη οι προτάσεις μας και θα διορθωθούν πολλές από τις στρεβλώσεις του 

παρελθόντος. 

Εδώ θα είμαστε να αξιολογήσουμε τις πιο πάνω δεσμεύσεις της Τράπεζας και αναλόγως 

θα πράξουμε. Για τα λοιπά ζητήματα που ενημερωθήκαμε και επηρεάζουν το μέλλον μας ως 

εργαζόμενοι σαφώς αναγνωρίζουμε ότι την αποκλειστική ευθύνη για την υφεσιακή 

στασιμότητα, την δημοσιονομική λιτότητα και την εύθραυστη χρηματοπιστωτική κατάσταση      

δ ε ν την έχουν οι Τράπεζες αλλά η Πολιτεία κι οι χειρισμοί του πολιτικού Προσωπικού, χωρίς να 

παραγνωρίζουμε τα σημαντικά λάθη των δανειστών της χώρας και την «λάθος συνταγή» σε 

πολλές μνημονιακές ρυθμίσεις που έχουν συμβάλλει στην επιδείνωση και όχι στη βελτίωση της 

ζωής του Έλληνα και της Οικονομίας γενικότερα. 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

O Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                            Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


