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Χαπίηορ (Union - Eurobank): Δείγμα εμπιζηοζύνηρ ηων ξένων επενδςηών ζηη 

Eurobank, ηο deal με ηην Grivalia - Θεηικέρ οι πποοπηικέρ 

 
Τεηάξηε 28/11/2018 - 13:28 

Οη εξγαδόκελνη ζηεξίδνπλ θάζε πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεύεη 

ζηελ επζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ καο ζπζηήκαηνο 

θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο θεξεγγπόηεηάο ηνπ, δηαβεβαηώλεη 

ν θ. Χαξίηνο 

Τν deal ηεο Eurobank – Grivalia κε θνηλό παξνλνκαζηή ηνλ κεγαινκέηνρν – 

επελδπηή «Fairfax», ηνλ θ. Prem Watsa, δείρλεη ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ 

ζηήξημε ηωλ μέλωλ κεηόρωλ ζηελ Τξάπεδα θαη ζηελ ζεηηθή πξννπηηθή ηνπ 

κέιινληόο ηεο, γεγνλόο πνπ εμαζθαιίδεη θαη ηελ «ζωξάθηζή» ηεο από ηνλ 

βξαρλά ηωλ κε εμππεξεηνύκελωλ αλνηγκάηωλ (NPE), δήιωζε ν Σηάζεο 

Χαξίηνο, πξόεδξνο ηνπ Σωκαηείνπ Εξγαδνκέλωλ ηεο Eurobank (Union).  

Σύκθωλα κε ηνλ ίδην, «ε εμπγίαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ από ηα δάλεηα βαζηάο 

θαζπζηέξεζεο πνπ πξώηε ε Eurobank επηρεηξεί, ρωξίο θξαηηθή βνήζεηα, δείρλεη ηνλ 

δξόκν ηεο ζωηεξίαο θαη γηα ην ππόινηπν ηξαπεδηθό ζύζηεκα πνπ ζε θάζε 

πεξίπηωζε πξέπεη λα ζηεξηρηεί από ηνπο κεηόρνπο ηνπ, αιιά θαη από ηελ 

θπβέξλεζε, ηνπο δαλεηζηέο, ηνπο επνπηηθνύο κεραληζκνύο θαη θπζηθά ηελ Τξάπεδα 

ηεο Ειιάδαο, ζεζκηθά. 

Ο δξόκνο πνπ επέιεμε ε Eurobank γηα ηηο ηηηινπνηήζεηο ηωλ κε εμππεξεηνύκελωλ 

δαλείωλ, όρη κόλν πξέπεη ξεηά λα εγθξηζεί από ηηο επνπηηθέο αξρέο, αιιά θαη λα 

ελζαξξπλζεί, γηαηί δίλεη δηέμνδν ζηελ επαλαθνξά ηωλ Τξαπεδώλ ζηνπο θαλνληθνύο 

ξπζκνύο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ηνλώζνπλ ηηο κεηνρέο ηωλ επελδπηώλ, ηηο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο ηωλ πειαηώλ ηωλ Τξαπεδώλ, αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ζ’ απηέο. 

Άζηνρεο θξηηηθέο θαη κίδεξεο απνηππώζεηο ελόο εγρεηξήκαηνο πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

ζηαζεξόηεηα ηνπ Κιάδνπ δίλνληαο ελάξεηε ιύζε πξννπηηθήο ζηνλ βξαρλά ηωλ 

«θόθθηλωλ» δαλείωλ πξέπεη λα απνθεύγνληαη απηή ηελ ώξα, όηαλ κάιηζηα απηέο 

πεγάδνπλ από κέζα πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ Κνηλή Γλώκε... 

Οη εξγαδόκελνη πνπ αγωληνύλ γηα ην κέιινλ ηεο δνπιεηάο ηνπο, ζηεξίδνπλ θάζε 

πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεύεη ζηελ επζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ καο ζπζηήκαηνο 

θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο θεξεγγπόηεηάο ηνπ», θαηαιήγεη ν θ. Χαξίηνο. 
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