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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 071 / 12-03-2019

Με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων-μελών μας πραγματοποιήθηκε η Τοπική Συνέλευση
του Union στην Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 04/03/2019 (Ξενοδοχείο “Electra Palace”).
Ta θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:
1. Προστασία απασχόλησης: Πεπραγμένα - Κίνδυνοι.
2. Ο εφιάλτης της απόσχισης Τμημάτων/Υπηρεσιών της Τράπεζας, λόγω μεταβίβασης τους
σε τρίτους με ταυτόχρονη μεταβίβαση των εργαζομένων.
3. Το πλαίσιο μετάβασης των συναδέλφων από την Τράπεζα στην θυγατρική της εταιρεία
F.P.S. - Τι ζητάμε;
4. Ερωτήσεις - Απαντήσεις επί των θεμάτων.
Το Προεδρείο του Union που παρέστη και είχε την ευθύνη της ενημέρωσης από αποτελείτο
από τα μέλη του Δ.Σ.:
1. Πρόεδρος, Στάθης Χαρίτος
2. Γεν. Γραμματέας, Γιάννης Σιδεράτος
3. Αντιπρόεδρος, Κώστας Δικαιοφύλαξ
4. Έφορος, Γαβριήλ Μιχαλάτος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε και με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων:
Το πλαίσιο δράσης του Σωματείου μας, με:
- Κυρίαρχο στόχο την προστασία της απασχόλησης.
- Τους κινδύνους για την απασχόληση στον Κλάδο.
- Την θέση της Ο.Τ.Ο.Ε. για την απόσχιση υπηρεσιών και εργαζομένων στις Τράπεζες.
- Την αποτελεσματική προστασία της απασχόλησης στην Eurobank εξαιτίας της
πετυχημένης δράσης του Union.
Τις κορυφαίες παρεμβάσεις του Σωματείου μας προς την Τράπεζα, με ιδιαίτερη αναφορά:
- Την πετυχημένη 1η μάχη για την προστασία της απασχόλησης (περίπτωση Τμημάτων
Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής και Θεσσαλονίκης) με την ιστορική διαβούλευση
Τράπεζας-Union Eurobank (23/11/2017) όπου για 1η φορά σε πανελλαδική έκφραση
αποκρούσαμε την μεταβίβαση εργαζομένων της Τράπεζας σε Τρίτη Εταιρεία χωρίς την
σύμφωνη γνώμη και υπογραφή των ιδίων. (Διάδοχοι εργοδότες στους οποίους
μεταβιβαζόντουσαν οι εργασίες της Τράπεζας: BRINKS και G4S).
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Τι συμβαίνει στις άλλες Τράπεζες σήμερα:
Παρουσιάσαμε σειρά προβλημάτων/επιθέσεων στους συναδέλφους όλου του Κλάδου
των Τραπεζοϋπαλλήλων με στόχο σειρά δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, σε σημεία
που εμείς δώσαμε πετυχημένες μάχες και είχαμε θετικά αποτελέσματα.
Σε έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παγιώνεται ένα κλίμα απαισιοδοξίας των εργαζομένων του
Ιδιωτικού Τομέα όπου:
 Το 71% των μερικώς απασχολουμένων εργαζομένων δηλώνει απαισιόδοξο για την
πορεία της χώρας.
 Στο 56% του συνόλου των εργαζομένων εντοπίζεται έλλειμμα αισιοδοξίας.
Σε έρευνα της ALPHA BANK εντοπίζεται απώλεια πλούτου για τα ελληνικά νοικοκυριά
ύψους 27,9% για την χρονική περίοδο 2008-2018!
Στην περίοδο 2012-2017 είχαμε ραγδαία συρρίκνωση των καταστημάτων των Τραπεζών
(από 4.130, έμεινα 1.854) και των εργαζομένων στις Τράπεζες (από 67.798, έμειναν
37.874), δηλαδή αντίστοιχη μείωση κατά 53,9% και κατά 44,9%!

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω οι συνάδελφοι κατανοούν πλήρως και υιοθετούν το
περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Σωματείου μας Νο 64/26-02-2019 που αφορά την
«Μεταβίβαση Προσωπικού της Τράπεζας στην θυγατρική της F.P.S.».
Ζητάνε, όμως, πληρέστερη ενημέρωση (όταν θα υπάρξουν οι εξελίξεις), διαφάνεια στις
διαδικασίες, αξιοκρατία στην στελέχωση της F.P.S. και κυρίως κ ί ν η τ ρ α υποκίνησης για την
αλλαγή των συμβάσεων εργασίας τους ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ά …

Αναγνωρίζουν ότι ο μετασχηματισμός της Τράπεζας (Νέα Eurobank με άξονες την
συγχώνευση με την Grivalia και την πώληση της F.P.S) αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα του
Ομίλου για το ασφαλέστερο μέλλον του ιδίου και των εργαζομένων σε αυτόν, άρα και για την
Τράπεζα την ίδια και όσους παραμένουν εργαζόμενοι σε αυτήν.
Παράλληλα το όλο project συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση του Ισολογισμού της
Τράπεζας και στην αποτελεσματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), στην
ραγδαία βελτίωση της ρευστότητας και στην διατήρηση σημαντικών κεφαλαιακών
αποτελεσμάτων.
Όλα αυτά είναι σημεία που οι εργαζόμενοι στηρίζουν, γιατί ταυτόχρονα τους δίνουν το
δικαίωμα να ατενίζουν το εργασιακό μέλλον τους με αισιοδοξία, εφόσον το όλο εγχείρημα πάει
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καλά. Ήδη το 2018 ήταν μία θετική χρονιά για τον Όμιλο Eurobank (αύξηση καθαρών κερδών
κατά 8%, μείωση NPEs κατά 3,5 δις €, αύξηση καταθέσεων στον Όμιλο κατά 5,2 δις €, μηδενική
χρηματοδότηση από τον ELA, Δείκτης Κεφαλαίων συνολικής επάρκειας 18,7%), αλλά υπάρχουν
πολλά περιθώρια βελτίωσης που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και προς όφελος ό λ ω ν τ ω ν
ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν στον Όμιλο.
Δεσμευτήκαμε στους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης ότι η επίτευξη όλων των
επιχειρησιακών στόχων της Τράπεζας για το 2018 για μας σημαίνει έμπρακτη ανταπόδοση προς
το Προσωπικό της Τράπεζας μέρους των κερδών που πέτυχε, έστω κι αν η συγκυρία είναι ακόμη
προβληματική σαν Κλάδος και σαν Χώρα.
Για το φλέγον δε ζήτημα της μεταβίβασης της F.P.S. και της μετάβασης σε αυτήν κάποιων
συναδέλφων από την Τράπεζα ενημερώσαμε ότι οι εξελίξεις αφορούν το 2ο εξάμηνο του 2019 (οι
δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της F.P.S. αναμένονται τον Ιούνιο με στόχο η
μεταβίβαση να έχει ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο).
Κατά συνέπεια μέχρι τότε ζητάμε να παγώσει κάθε σχετική διαδικασία σχετική με το
π ο ι ο ς πάει π ο υ και κυρίως κάθε φημολογία που διαταράσσει το ήρεμο κλίμα μεταξύ του
Προσωπικού. Απευθυνόμαστε κυρίως στα στελέχη της Τράπεζας και επισημαίνουμε ότι κάποιες
«διαρροές» που ψιθυρίζουν ορισμένοι σχετικά με το όλο πλάνο πέραν του ότι μπορεί να
αναδειχτούν ως ανυπόστατες σίγουρα όμως δεν βοηθάνε στην επιτυχία της προσπάθειας που
αφορά και τα ίδια…
Θυμίζουμε όσα «προφητικά» έχουμε τονίσει στην ανακοίνωση μας Νο 37/27-11-2018 και
κυρίως τονίζουμε την σταθερή θέση μας:
Κατοχυρώσαμε το δικαίωμα της ά ρ ν η σ η ς για όποιον δεν επιθυμεί να ακολουθήσει
την διάδοχη εταιρεία στην οποία μεταβιβάζονται εργασίες/αντικείμενο της Τράπεζας.
Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος στο πλαίσιο αυτό θα αποφασίσει ο ί δ ι ο ς, τι τον
συμφέρει και τι όχι (και όχι κάποιοι «ινστρούχτορες», εκφραστές κομματικών γραμμών
και θολών επιδιώξεων).
Τέλος και από την θέση αυτή συγχαίρουμε δημόσια τα μέλη μας της Θεσσαλονίκης για
την συνέπεια με την οποία στηρίζουν το Σωματείο μας, αλλά και για την ωριμότητα που
επιδεικνύουν σε όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος
Γιάννης Σιδεράτος
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