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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 064 / 26-02-2019 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Όσοι διαβάζουν τις υπεύθυνες ανακοινώσεις του Σωματείου μας διαπιστώνουν 

πόσο μπροστά από τις εξελίξεις βρισκόμαστε, αλλά και πόσο υπεύθυνη και έγκυρη 

ενημέρωση παρέχουμε για θέματα πραγματικά πρωτόγνωρα στην ελληνική 

πραγματικότητα και ακανθώδη, αφού αγκαλιάζουν το μεγάλο πρόβλημα που στις μέρες 

μας λέγεται ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ… 

Ας ανατρέξουν λοιπόν οι συνάδελφοι μας στην ανακοίνωση μας Νο 116/15-05-

2017, όπου είχαμε ασχοληθεί με το θέμα σχεδόν δύο (2) χρόνια πριν  («Δικαιώματα 

Δανειζόμενου Προσωπικού Τράπεζας»).  

Για την Μεταβίβαση Τμημάτων/Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Προσωπικού τους 

σε τρίτους «ιδιώτες» υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια (κεφάλαιο 1ο και 6ο) στον τελευταίο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Union, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης που ασχολήθηκε 

επισταμένως με τα θέματα αυτά (10/02/2018). Στις σελίδες 44, 45, 46, 47, 48, 57, 58, 59, 60 

και 61 υπάρχουν και τα γραπτά και ενυπόγραφα ντοκουμέντα της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του Union με τους εκπροσώπους της Τράπεζας στις 23/11/2017 όπου 

κατορθώσαμε με όπλα τον διάλογο και τα επιχειρήματα ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (εν προκειμένω εργαζομένων στα Τμήματα 

Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής και Θεσσαλονίκης) ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (G4S και BRINKS…).  

Από τότε έχουμε κατοχυρώσει το δικαίωμα της ΑΡΝΗΣΗΣ του μισθωτού της 

Τράπεζας σε μία παρεμφερή μετακίνηση, όπως πανηγυρικά αυτό επιβεβαιώθηκε και             

στην περίπτωση που ακολούθησε και αφορούσε την μεταφορά στην Eurobank Property 

Services (E.P.S.) συναδέλφων με σύμβαση Τράπεζας εν όψει της πώλησης της E.P.S.              

στον ιταλικό Όμιλο Cerved και την κατάργηση του αντικειμένου της διαχείρισης ακινήτων 

από τις υπηρεσίες της Τράπεζας.  

Με την ευκαιρία θέλουμε ευθαρσώς να τονίσουμε ότι το «πακέτο» παροχών που 

δόθηκε στους συναδέλφους της Τράπεζας προκειμένου αυτοί να αλλάξουν σύμβαση 
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εργασίας και να μετακινηθούν στην υπό πώληση εταιρεία E.P.S. ήταν ικανοποιητικό για την 

εποχή που ζούμε, με όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε ως εργαζόμενοι (ανεργία, 

χαμηλοί μισθοί, έλλειψη ιατρικής/νοσοκομειακής πρόνοιας και αντίστοιχης 

συνταξιοδότησης κλπ). Για το λόγο αυτό άλλωστε η π λ ε ι ο ψ η φ ί α  των συναδέλφων 

αποδέχτηκε την πρόταση μετακίνησης τους στην E.P.S… 

Τέλος με την ανακοίνωση μας Νο 44/04-01-2019 και ενόψει της υπογραφής της  

νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. υποβάλαμε μία δέσμη προτάσεων, χωρίς κόστος                 

και αυστηρά θ ε σ μ ι κ ο ύ  περιεχομένου που θα μπορούσαν αν υλοποιηθούν να βγάλουν 

από την κρίση το συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων και να τονώσουν                   

την απασχόληση στον Κλάδο.  

Για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ μονότονα επαναλαμβάνουμε εδώ και πολλά 

χρόνια την ανάγκη της ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

(Πιστοποίηση όλων των τραπεζικών εργασιών).  

Για τον ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΤΟΥ κάναμε την απαραίτητη νομική διάκριση μεταξύ 

«γ ν ή σ ι ο υ  δανεισμού» που υπό προϋποθέσεις είναι επιθυμητός και δίνει λύσεις στην 

απασχόληση και του «κατ’ επάγγελμα δανεισμού» που πρέπει να περιοριστεί δραματικά 

διότι πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος υπό το ένδυμα της 

δημιουργίας ευκαιριακών θέσεων εργασίας.  

Οφείλει λοιπόν εδώ η Ο.Τ.Ο.Ε. να παρέμβει και να  ρ υ θ μ ί σ ε ι αυτή τη μορφή 

απασχόλησης στις Τράπεζες που ούτως ή άλλως υπάρχει, όπως για παράδειγμα: 

 Να υπάρξει «πλαφόν» (ανώτατο όριο) απασχολουμένων ανά Τράπεζα. 

 Χρονική διάρκεια σύμβασης, όχι πέραν των 16 μηνών, άλλως μετατροπή της 

αυτόματα σε αορίστου χρόνου. 

 Εγγραφή των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας στα Πρωτοβάθμια Σωματεία-μέλη 

της Ο.Τ.Ο.Ε. έτσι ώστε αυτοί να δικαιούνται των ρυθμίσεων των Επιχειρησιακών              

και Κλαδικών Σ.Σ.Ε., όπως οι λοιποί εργαζόμενοι στην ίδια Τράπεζα. Έτσι εφαρμόζεται 

η «αρχή της ίσης μεταχείρισης» και σπάει το καθεστώς της εκμετάλλευσης                      

των ενοικιαζομένων συναδέλφων που έχει αποκληθεί «δουλεμπόριο»              

(κατεύθυνση–οδηγία). 

 Να απαγορεύεται σε εκείνη την Τράπεζα που δανείζεται εργαζόμενους αυτής                   

της κατηγορίας η χρήση του θεσμού της προσωρινής, αλλά και της  μ ε ρ ι κ ή ς  

απασχόλησης, αν κατά τον προηγούμενο χρόνο έχει προβεί σε ομαδικές              

απολύσεις  ανεξαρτήτως ειδικότητας ή είχε αντικαταστήσει εργαζόμενους από το 

Τακτικό Προσωπικό που απεργούσαν. 
 

Ο «γνήσιος» δανεισμός  είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα και χαρακτηρίζεται από 

το ότι ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον 

αρχικό εργοδότη και μόνο ευκαιριακά και προσωρινά προσφέρει αυτές σε ένα τρίτο 

εργοδότη (συνήθως σε θυγατρική της Τράπεζας εταιρεία) για διαφόρους λόγους, όπως: 

- Πλεονάζει προσωπικό στον αρχικό εργοδότη.  

- Υπάρχει έλλειψη Προσωπικού ή παροδική ανάγκη στον έμμεσο εργοδότη. 
 

Σε κάθε περίπτωση όμως ο δανειζόμενος εργαζόμενος αυτής της κατηγορίας: 
 

 Πρέπει να συναινέσει ο ίδιος στον δανεισμό του. 
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 Διατηρεί όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά του δικαιώματα, όπως πριν                         

τον δανεισμό του. 

 Υπογράφει τη σύμβαση του δανεισμού των υπηρεσιών του από κοινού με τον  

άμεσο και τον έμμεσο εργοδότη του. 

 Με τη λήξη της σύμβασης δανεισμού η σχέση εργασίας του με τον αρχικό εργοδότη 

επαναλειτουργεί και μάλιστα σε όλη την έκτασή της, όπως ίσχυε πριν το δανεισμό. 
 

Η λύση αυτή του «γνήσιου» δανεισμού δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί θα πρέπει                       

να «τσουβαλιάζεται» μαζί με την περίπτωση του «κατ’ επάγγελμα» δανεισμού, όταν μάλιστα 

διασφαλίζεται η  σ υ ν α ί ν ε σ η  του εργαζόμενου που πολλές φορές μπορεί να είναι             

ε π ι λ ο γ ή  του και να αφορίζεται γενικώς με την καλλιέργεια σκόπιμης σύγχυσης.                      

Σε πολλές περιπτώσεις δίνει λύσεις σε θέματα απορρόφησης ή και αξιοποίησης 

Προσωπικού στις Τράπεζες  ειδικά εκείνες που έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες 

συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλων… 

Επειδή η μείωση των θέσεων εργασίας και στον Κλάδο μας είναι δραματική (μέσα 

στα χρόνια της κρίσης χάθηκαν περίπου 30.000 θέσεις εργασίας) θα πρέπει σοβαρά 

εργοδότες και ΟΤΟΕ να δουν θεσμικά λύσεις που στο εξωτερικό έχουν εφαρμοστεί με 

διάφορες παραλλαγές, αλλά πάντα με το στοιχείο  π ρ ό λ η ψ η ς  του κινδύνου. 

 

 

Για το ζήτημα αυτό σας έχουμε ενημερώσει πρώτοι και καλύτεροι (Ανακοίνωση                 

Νο 037/27-11-2018). 

Είναι ακόμα νωρίς, για να πούμε λεπτομέρειες για ένα εγχείρημα που αποτελεί               

«φιλί ζωής» για την Τράπεζα και τους εργαζόμενους στον Όμιλο. 

Ευελπιστούμε ότι θα πετύχει και με την δική μας στήριξη, αλλά κυρίως με την                 

στήριξη των εργαζομένων.  

Στόχος η μείωση των NPE στο 15% μέχρι το τέλος του 2019 γεγονός που επιτρέπει την 

πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των «κόκκινων δανείων» της Τράπεζας, παράλληλα 

με την κεφαλαιακή ενίσχυση της μέσω της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου                   

(σε  ε ί δ ο ς) κατά 900 εκ. € που αποτελεί η συνεισφορά της Grivalia στο όλο εγχείρημα. 

Η κάλυψη του υπολοίπου της προβλεπόμενης ζημιάς από την τιτλοποίηση                    

των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 7 δις € που υπολογίζεται στα 300 εκ. € θα                

γίνει μέσω της πώλησης σε στρατηγικό επενδυτή της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης                     

των «κόκκινων δανείων» της Τράπεζας F.P.S.  

Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των 7 δις € της Τράπεζας θα μεταφερθεί σταδιακά 

σε ένα «όχημα» ειδικού σκοπού (SPV) που θα λειτουργήσει σαν η «κακή Τράπεζα» (Bad 

Bank) η οποία ουσιαστικά θα είναι μία νέα θυγατρική εταιρεία με μητρική της την Eurobank 

Ergasias A.E., ως Holding που θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. 

Η άλλη θυγατρική εταιρεία αυτής της Holding θα είναι η «καλή Τράπεζα» (Good 

Bank), δηλαδή η « Ν έ α  E u r o b a n k »  στην οποία θα μεταφερθεί όλο το ενεργητικό και το 
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παθητικό της σημερινής Τράπεζας, ο αναβαλλόμενος φόρος (DTC) και το  σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  

Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  που σήμερα υπηρετεί στην Eurobank, όχι όμως και τα δάνεια βαθιάς 

καθυστέρησης της Τράπεζας, ύψους 7 δις €, όπως είπαμε.  

Θα μιλάμε δηλαδή για μία νέα, «καθαρή» και ελπιδοφόρα Τράπεζα που μέσα                    

σε μία τριετία στοχεύει στην θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της 

από τα 16,9 δις € που είναι σήμερα στην Ελλάδα (17,7 δις € σε επίπεδο Ομίλου) στα 6 δις €, 

γεγονός πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας αφού πέραν των άλλων ασφαλίζει                            

και σταθεροποιεί τις θέσεις εργασίας του Προσωπικού, αλλά και των κατακτήσεων                   

που έχουμε πετύχει στον χώρο μας.  
 

 

 
 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας 

(“Eurobank”) και της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε 

Ακίνητη Περιουσία (“Grivalia”) ανακοίνωσαν ότι στις από 22/02/2019 συνεδριάσεις τους 

ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivalia από τη Eurobank, 

η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70, 72-77α του κ.ν. 

2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύουν. 

Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού της Grivalia στην Eurobank, όπως αυτά εμφανίζονται στον 

ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 της Grivalia. 

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές 

μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της 

Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών της Eurobank που κατέχουν 

σήμερα. 

Τα ανωτέρω τελούν υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, 

συμπεριλαμβανομένης της εγκρίσεως του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Γενικές 

Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των 

αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. 

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από τις συγχωνευόμενες εταιρείες για την 

εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης. 
 

 

 

 

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχαμε και σήμερα από την Διοίκηση της 

Τράπεζας (κ.κ. Φ. Καραβίας και Θ. Καλαντώνης) δεν θα υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση 

για τους εργαζόμενους της Eurobank, αλλά και της Grivalia. 

Η δική μας παρέμβαση αφορούσε «φήμες» σύμφωνα με τις οποίες η λύση                        

της τιτλοποίησης προβληματικών δανείων σημαίνει ταυτόχρονη «μεταφορά Προσωπικού» 
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από τις Τράπεζες σε εταιρείες διαχείρισης των δανείων αυτών με υπογραφή                               

νέων συμβάσεων εργασίας.  

Στην περίπτωση μας έχει προηγηθεί η  λ ύ σ η  στο ζήτημα αυτό με την σύσταση            

και λειτουργία της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας που διαχειρίζεται τα προβληματικά 

δάνεια, δηλαδή της Financial Planning Services (F.P.S.), όπου οι εργαζόμενοι με σύμβαση 

εργασίας Τράπεζας Eurobank μεταφέρθηκαν σε αυτήν με συμβάσεις δ α ν ε ι σ μ ο ύ  

μισθωτού, οπότε η σταθερή και αμετακίνητη θέση του Union Eurobank που αφορά               

ό λ ο υ ς  τους πιο πάνω εργαζόμενους-συναδέλφους είναι μία: Με την λήξη της διάρκειας 

των συμβάσεων δανεισμού αυτών των συναδέλφων και όσων άλλων έχουν στην πορεία 

υπογράψει συμβάσεις γνήσιου δανεισμού με την F.P.S. ο ι  ί δ ι ο ι  θα επιλέξουν το μέλλον 

τους, δηλαδή ή να συνεχίσουν στην F.P.S. ή να επιστρέψουν στην Τράπεζα. Ειδικά, όμως,   

γι’ αυτούς έχουμε ζητήσει επιπλέον να υπάρχει ως δυνατότητα και η παράταση του 

τελευταίου προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας. Τούτο έχει ιδιαίτερη αξία γιατί 

μετά την πώληση της F.P.S. στον στρατηγικό επενδυτή η Eurobank θα είναι πλέον μέτοχος 

μειοψηφίας, οπότε η διασφάλιση του μέλλοντος των συναδέλφων μας εκεί πρέπει                        

να γίνει εκ των προτέρων και σωστά.  

Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο μας προτάσσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 

των εργαζομένων ανεξάρτητα αν μείνουν ή θα φύγουν από την Τράπεζα.  

Δεν ακολουθούμε την μυωπική πολιτική διαφύλαξης στα μητρώα του πλήθους των 

μελών μας, ούτε έχουμε κομματική εξάρτηση για να αναπαράγουμε τα προβλήματα. 

Σκοπός μας είναι να λύνουμε τα προβλήματα κατά κανόνα συναινετικά και 

ρεαλιστικά, γιατί το περιβάλλον έξω είναι αφιλόξενο για τον κόσμο της εργασίας… 

Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πετύχουμε για τους υπό μετάβαση 

στην F.P.S. εργαζόμενους λύσεις αποχώρησης από την Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους και 

προϋποθέσεις και με σημείο αναφοράς τις αντίστοιχες που πετύχαμε για όσους 

συναδέλφους μετακινήθηκαν στην E.P.S. 

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

F.P.S. μετά την πώληση της και στην συνέχεια θα εξετάσουμε με τις Διοικήσεις της Εταιρείας 

και της Τράπεζας το όλο ζήτημα που αφορά την σταθερή απασχόληση και το ευοίωνο 

μέλλον των εργαζομένων που θα μετακινηθούν.  

Η ύπαρξη των εκατέρωθεν επικεφαλής κ. Φ. Καραβία (Τράπεζα) και                                

κ. Θ. Καλαντώνη (F.P.S.) είναι το θετικό πρόσημο της όλης προσπάθειας.  

Οι εξελίξεις αναμένονται στο Β’ εξάμηνο του 2019, οπότε θα επανέλθουμε με νεότερα 

και πλέον λεπτομερή στοιχεία για την όλη εξέλιξη. 
 

 

Το μέλλον αυτών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εμφανίζεται ελπιδοφόρο, 

αφού μεγάλες εταιρείες επενδύουν σε αυτό τον τομέα σε σημείο μάλιστα που εντός των 

ημερών ανακοινώνουν την σύσταση ΕΝΩΣΗΣ, για να προωθήσουν θεσμικά τις θέσεις τους 

ως ενιαίος φορέας. 
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Η διαχείριση των "κόκκινων" δανείων των ελληνικών τραπεζών, δεδομένου του όγκου 

τους και της επικείμενης μείωσής τους κατά 50 δισ. ευρώ από φέτος μέχρι τα τέλη του 2021, 

προσελκύει ολοένα και περισσότερους ενδιαφερόμενους διαχειριστές. 

Μετά τις 16 εταιρίες που έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, άλλοι 13 

ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στην ουρά για άδεια είτε έχοντας υποβάλει φάκελο είτε 

προετοιμάζοντάς τον. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τις: Servloan με μέτοχο την Dolphin 

Capital team, την First Capital με μέτοχο την ΝΜ Asset Management Advisors & First Call, 

την ΕΟS Matrix του EOS Group, την NPA (N.A. Aνδρικόπουλος), την Mountstreet του 

ομώνυμου Group, την Hipogesiberia, την LXM Hellas, την R3 Associates, την G&M.S., την 

Rapid Credit Solutions, την δικηγορική εταιρία Sioufas, την Pepper του ομώνυμου Group και 

την EU Praxis FSI με μετόχους τους Fire Group S.p.A. & StormHarbour Securities. 
 

Οι 16 υφιστάμενες εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν 

αδειοδοτηθεί είναι: 

 1. H Eurobank F.P.S. της Eurobank που θα διαχειρίζεται συνολικά δάνεια άνω των 26 

δισ. ευρώ, μετά και την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης των στεγαστικών NPLs και της 

μεταβίβασης και τιτλοποίησης NPLs σε SPV, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει 

ανακοινώσει η Τράπεζα. Η διαχείριση καλύπτει δάνεια από τις κατηγορίες 

καταναλωτικών, στεγαστικών και μικρών επαγγελματικών. 

 2. Η Cerved, η οποία συμφώνησε με τη Eurobank την εξαγορά της  Eurobank Property 

Services και θα διαχειρίζεται δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

 3. Η Cepal Hellas, με μετόχους τις Alpha Bank και Centerbridge, με υπό διαχείριση 

δάνεια 6 δισ. ευρώ και ειδίκευση σε δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 4. Η Θεά Άρτεμις με μετόχους την Attica Bank και τις Aldridge & DDM, με υπό 

διαχείριση NPLs 1,3 δισ. ευρώ, καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

 5. Η Pillarstone Hellas των KKR Credit & John Davison που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 2 

δισ. ευρώ, δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρηματικών. 

 6. Η Resolute Asset Management του ομώνυμου βρετανικού ομίλου, με ειδίκευση στο 

real estate και ειδικότερα στα τουριστικά ακίνητα. 

 7. Η Independent Portfolio Management της Alvarez & Marsal, με ειδίκευση στα δάνεια 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 8. Η UCI Hellas της UCI Ισπανίας που διαχειρίζεται δικό της χαρτοφυλάκιο 245 εκατ. 

ευρώ μη εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων. 

 9. Η B2Kapital του Β2Ηolding Group, η οποία έχει υπό διαχείριση NPLs 3,7 δισ. ευρώ, 

καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 10. Η QQuant Master Servicer των Qualco-PIMCO (εξαγόρασε ποσοστό 20% της 

Qualco) με υπό διαχείριση 2,7 δισ. ευρώ καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

 11. Η DV01 Asset Management με μέτοχο τον Δημήτρη Βλάχο που εξειδικεύεται στα 

δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων. 
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 12. Η Special Financial Solutions της Bain Capital, η οποία διαχειρίζεται 2 δισ. ευρώ του 

χαρτοφυλακίου Amoeba (εξαγόρασε το χαρτοφυλάκιο και μαζί την SFS της 

Τράπεζας Πειραιώς) με δάνεια επιχειρηματικά, μεγάλων και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

 13. Η Hoist Hellas της Hoist AG που έχει ειδίκευση σε δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά, 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 14. Η LPN Capital που ειδικεύεται στα ναυτιλιακά NPLs. 

 15. Η MELFIN της Mellon με ειδίκευση στα καταναλωτικά, στεγαστικά και τα δάνεια 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 16. Η APS Recovery Greece των APS και Euroxx που διαχειρίζεται δάνεια συνολικής 

απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ, καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                         Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 


