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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Εκτός… μνημονίου είναι και τυπικά από τις 30 Ιουνίου η Eurobank καθώς,                   

κατά την διάρκεια του β' τριμήνου, ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εναπομείνασες 

υποχρεώσεις του πλάνου αναδιάρθρωσης, που είχε συμφωνήσει με τη Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp). 

Η Τράπεζα πέτυχε να μειώσει, αφενός, τον δείκτη χορηγήσεων (μετά από 

προβλέψεις) προς καταθέσεις κάτω από το όριο του 115% (113%) για τις εγχώριες 

τραπεζικές δραστηριότητες, αφετέρου, τις διεθνείς τραπεζικές δραστηριότητες κάτω από 

τον στόχο, χάρη στην πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. 

Έτσι, η σύμβαση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Monitoring Trustee),             

η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου, δεν χρειάστηκε να ανανεωθεί, λόγω                                    

έλλειψης αντικειμένου. 

Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η Σράπεζα έχει πιάσει το σύνολο των                    

βασικών στόχων. 

Εδώ τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα από την έξοδο της Ελλάδας από τα 

μνημόνια που σηματοδότησε η απόφαση του Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018, αφού 

σε αυτή την «έξοδο» δεν επέρχεται το τέλος της λιτότητας και της επιτήρησης. Αντίθετα 

είναι μία εξέλιξη που προήλθε με μεγάλη καθυστέρηση, με υπέρμετρες θυσίες του 

ελληνικού λαού και κυρίως των εργαζομένων και των συνταξιούχων, σε σαθρές βάσεις, 

χωρίς πολιτική και εθνική ομοψυχία και χωρίς την ύπαρξη σχεδίου για την επόμενη ημέρα.  

Η «μεταμνημονιακή» εποχή, τόσο στην Eurobank, όσο στην Ελλάδα οφείλει να                

έχει κάποια μέτρα ελάφρυνσης του βάρους που σήκωσαν οι εργαζόμενοι στην Σράπεζα 

και ο ελληνικός λαός σε επίπεδο χώρας. Έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για θετική                 

αλλαγή πορείας σε μία κατεύθυνση που προέχει να προστατεύσουμε το κεφάλαιο                   

που λέγεται  ε ρ γ α σ ί α… 

Σωκαηείο Εργαδοκέλωλ Τραπεδηθής Επητείρεζες 
 Eurobank 
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Τα πρώτα δειλά μέτρα αναγνώρισης και επιβράβευσης των εκατέρωθεν ενάρετων 

προσπαθειών ανάκαμψης των επιμέρους παραγωγικών μονάδων δηλαδή των 

εργαζομένων, η αλήθεια είναι, ότι αποτυπώθηκαν και στο πεδίο της Eurobank.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας στις 27/07/2018 

εξέδωσε τρεις (3) πράξεις Διοίκησης ανακοινώνοντας τις  π ρ ο α γ ω γ έ ς  26 ανωτάτων 

στελεχών της Σράπεζας (τα οποία και από την θέση αυτή θερμώς συγχαίρουμε) 

εκτιμώντας – προφανώς – την αποτελεσματικότητα του έργου που τους είχε ανατεθεί και 

την συμβολή τους στην διαρκή πρόοδο που σημειώνει η Eurobank.  

 

 

 
 

 

Έχουμε ήδη συμπληρώσει τα 2/3 του 2018 και οι αξιολογήσεις για την απόδοση 

του 2017 δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, παρά τις σχετικές οδηγίες της Γ.Δ.Α.Δ. 

Παράλληλα, υπάρχουν ορισμένες Διευθύνσεις της Τράπεζας που απαξιούν να 

ασχοληθούν με το αντικείμενο… 

Την ίδια περίοδο η Διοίκηση ανακοίνωσε τις 26 προαγωγές ανωτάτων στελεχών, 

προκαλώντας ερωτηματικά στο Προσωπικό.  Είναι γεγονός ότι και τα μεσαία και τα  

κατώτερα στελέχη, περιμένουν μια καλή αξιολόγηση, ως προϋπόθεση για την δική τους 

εξέλιξη. Οι προαγωγές αυτές, που δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι δεν έγιναν 

αξιοκρατικά, είναι φυσικό επακόλουθο μιας δυνατής απόδοσης που προφανώς κρίθηκε 

και αξιολογήθηκε σε λιγότερο χρόνο από όσο χρειάζεται να αξιολογηθεί ένας απλός 

υπάλληλος. Αναρωτιόμαστε αν όλοι οι υπεύθυνοι Τομέων, Διευθύνσεων κλπ έχουν 

ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις των υφισταμένων τους, αφού η διοίκηση προσωπικού 

είναι ένα από τα σημεία που και οι ίδιοι κρίνονται… 

    Αν όχι, θα πρέπει να παραδεχτούμε αυτό που κυκλοφορεί στην πλειοψηφία του 

Προσωπικού, ότι δηλαδή η Τράπεζα δεν ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση της απόδοσης 

και ο θεσμός αυτός τυπικό μόνο χαρακτήρα έχει. Η παραδοχή αυτή είναι πασιφανές 

πόσο πλήττει τις Αξίες της Τράπεζας.  
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Η παρέμβαση μας για την τεκμηριωμένη οικονομική και υπηρεσιακή αναβάθμιση 

του Προσωπικού της Τράπεζας αφορά  ό λ ο υ ς  τους συναδέλφους που την αξίζουν με 

καθαρά  υ π η ρ ε σ ι α κ ά  κριτήρια, είτε είναι συνδικαλισμένοι (όπως θα έπρεπε όλοι να 

είναι) είτε όχι και ανεξαρτήτως του Σωματείου στο οποίο ανήκουν. 

Αυτό επιτάσσει ο ρόλος μας ως μεγαλύτερη και πλέον αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση στον χώρο της Eurobank και αυτό τον ρόλο έχουμε έμπρακτα 

τηρήσει δέκα οκτώ (18) χρόνια συνεχώς υπογράφοντας με αντισυμβαλλόμενο την 

Τράπεζα το σύνολο των  π α ρ ο χ ώ ν  του Προσωπικού της, μέσω των δέκα εννέα (19) 

Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που κατοχυρώνουν όλα τα 

κεκτημένα δικαιώματα και συμφέροντα των συναδέλφων μας.  

Τελευταία και σε ισχύ Ε.Σ.Σ.Ε. είναι αυτή που υπογράψαμε στις 09/03/2018 (βλ. το 

σύνολο των παροχών που κατοχυρώνει στον «ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ Union Eurobank»). 

 

 

 

 

Οι εργαζόμενοι στην Eurobank είναι κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχτεί, αλλά 

και να επιβραβευθεί δίκαια και αξιοκρατικά.  

Είναι αφελείς όσοι πιστεύουν ότι το νέο πρότυπο λειτουργίας και οργάνωσης της 

Τράπεζας στο Δίκτυο (περιορισμός του ρόλου των καταστημάτων – αύξηση του ρόλου 

των εναλλακτικών δικτύων) και η ψηφιοποίηση (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - Fin 

Tech, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Πληθοποριστική Άντληση Κεφαλαίων – Crowdfunding, 

Ψηφιακά Νομίσματα) θα αντικαταστήσουν τους  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς… 

Η αναμενόμενη εξέλιξη στο θέμα αυτό θα είναι η αντίστοιχη της τεχνολογικής 

επανάστασης της δεκαετίας του ’70, μέσω της ευρείας χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, δηλαδή μία δυναμική επανατοποθέτηση των εργαζομένων σε 

διαφορετικές θέσεις εργασίας που απαιτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και 

αναδιαμόρφωση θέσεων εργασίας ως προς το περιεχόμενο τους σε εργασιακά 

καθήκοντα και άρα σε απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. 

Αντίθετα εργαζόμενοι και εργοδότες στις Τράπεζες αντιμετωπίζουν τους                   

ίδιους κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  από την άναρχη επέκταση της ψηφιοποίησης, αφού και οι                   

δύο σήμερα πλήττονται, από: 

 Την συνολικά αρνητική εικόνα της Κοινωνίας για το Τραπεζικό σύστημα. 

 Την χαμηλή εμπιστοσύνη της πελατείας για τις τραπεζικές συναλλαγές εξαιτίας                           

της τραπεζικής κρίσης και των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων (Capital 

Controls). 

 Την μη εξυπηρέτηση των δανείων. 

 Την έλλειψη ρευστότητας στις Τράπεζες και στην Οικονομία. 

 Την δυσκολία διασφάλισης επαρκών εποπτικών δεικτών και τήρησης κανονιστικού 

πλαισίου. 

 Την μειωμένη οικονομική δραστηριότητα στην χώρα. 

 Την υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και ιδιωτών. 
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Αλλά και την επόμενη ημέρα του περιορισμού των εγχρήματων συναλλαγών 

(ψηφιακά καταστήματα ή και τα ρομπότ) Σράπεζες και εργαζόμενοι διατρέχουν τον ίδιο 

κίνδυνο που δεν είναι άλλος από τον  δ ε ύ τ ε ρ ο  τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό  μετασχηματισμό που 

προβλέπει νέες ανταγωνιστικές εταιρείες (όχι Τράπεζες) να προσελκύουν τους πελάτες 

των Τραπεζών, αν και προέρχονται από άλλους κλάδους της Οικονομίας, π.χ. από την                          

κ ι ν η τ ή  τ η λ ε φ ω ν ί α, όπως συνέβη στην Γαλλία με την εταιρεία “ORANGE”. Αυτός ο 

«σχεδιασμός» ακουμπάει και εμάς στην Ελλάδα (“COSMOTE”)… 

Να λοιπόν γιατί το Union Eurobank, χωρίς να αφορίζει την τεχνολογική εξέλιξη και 

την ψηφιακή πρόοδο έχει εδώ και χρόνια ταχθεί στο δόγμα: 

 

Αυτό το δόγμα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε πιο ενεργά στις συναντήσεις 

εργασίας που έχουμε ξεκινήσει με την Διοίκηση της Τράπεζας, κατά τομείς αντικειμένου 

εργασιών. Θα σας κρατάμε ενήμερους.  

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Για το Δ.. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                     

                                       τάθης Χαρίτος             Γιάννης ιδεράτος 


