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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νo 086/21-05-2019 
 
 

 
 

Το εν θέματι πρόγραμμα κυκλοφόρησε με την υπ’ αριθμ. 6/15-05-2019 ανακοίνωση 

της Γενικής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Eurobank. 

Αποτελεί επιστέγασμα της  κ ρ ί σ η ς  που επιμένει να μαστίζει τον Κλάδο των 

τραπεζοϋπαλλήλων και της έλλειψης ουσιαστικής προστασίας της απασχόλησης του 

Προσωπικού των Τραπεζών που κι αυτές νιώθουν την περίοδο των «ισχνών αγελάδων» και 

της αβεβαιότητας.  

Είμαστε, ίσως το μοναδικό πρωτοβάθμιο τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο που κατ’ 

επανάληψη έχουμε εστιάσει στους  κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  του επαγγέλματος μας, αλλά και 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  σειρά μέτρων/λύσεων για προστασία της απασχόλησης στις Τράπεζες στο 

μέτρο του εφικτού.  

(Βλ. ανακοινώσεις μας Νο 21/05-09-2018, 37/27-11-2018, 44/04-01-2019, 64/26-02-2019 

που αφορούν μόνο τον προηγούμενο χρόνο). 

 

Συνάντηση με την Διοίκηση της Τράπεζας 
 

Χθες (Δευτέρα, 20/05/2019) είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με την Διοίκηση της 

Τράπεζας: 

- Τον κ. Φ. Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο 

- Την κα Ν. Πασχάλη, Επικεφαλής Γεν. Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Τον κ. Τ. Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων Γ.Δ.Α.Δ. 
 

 

Διαπίστωση  
 

Έχουμε εγκαίρως περιγράψει τον προβληματισμό μας για το μέλλον του τραπεζικού 

επαγγέλματος. 

Γνωρίζουμε ότι οι Τράπεζες αλλάζουν και μετασχηματίζονται πάντα στην κατεύθυνση 

της μείωσης του λειτουργικού κόστους. 

Παράλληλα όμως επισημαίνουμε και τους κινδύνους αφυδάτωσης του Προσωπικού 

από έμπειρα και καταξιωμένα τραπεζικά στελέχη, όταν μάλιστα δεν υπάρχει η προσήκουσα 

διαδοχή τους…  

 

 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
 Eurobank 
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Αναπτύξαμε τις θέσεις μας για το εξαγγελθέν Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου και τις 

επ’ αυτού παρατηρήσεις μας, ως εξής:  

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Union 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Στην ενότητα 3. Δικαίωμα συμμετοχής, 

αναφέρεται: «Σε περίπτωση δανεισμού 

εργαζομένων, για την υπαγωγή τους ή όχι στο 

Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η εταιρία 

προελεύσεως (Δανείζων εργοδότης)». Όμως 

στην πράξη οι αρμόδιες υπηρεσίες της 

Τράπεζας δεν έχουν μεριμνήσει για να έχουν 

πρόσβαση οι εργαζόμενοι της πιο πάνω 

κατηγορίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 

προγράμματος με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται δυσχέρειες σε όσους 

επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό. 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση, για την υπαγωγή 

ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η 

εταιρία προελεύσεως (Δανείζων Εργοδότης). Οι 

εργαζόμενοι που δανείζονται από την Τράπεζα 

σε άλλες θυγατρικές του Ομίλου δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής, καθώς οι εταιρίες στις 

οποίες εργάζονται κατά την 01.05.2019 

εξαιρούνται από το Πρόγραμμα. Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν μόνο όσοι ανήκουν στο 

ηλικιακό γκρουπ των 54+ (32 εργαζόμενοι), οι 

οποίοι και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα 

εισαγωγής τους στην εφαρμογή, καθώς μετά 

από έλεγχο έχουν κάνει ήδη χρήση της 

εφαρμογής. 

Στην ενότητα Δ & στην παράγραφο δ: Παροχές 

από συμμετοχή στο πρόγραμμα, ήτοι: παροχή 

ποσού για αυτασφάλιση & εξαγορά 

πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης, 

τα όρια & τα ποσά που αναφέρονται είναι αυτά 

που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του 

Ν.4336/2015 και δεν αναφέρεται πουθενά ότι 

σήμερα έχουν τροποποιηθεί με αποτέλεσμα να 

γεννάται λανθασμένη εικόνα στους 

ενδιαφερόμενους σχετικά με το ποσό που 

τελικά θα κληθούν να καταβάλλουν. Πιο 

συγκεκριμένα τίθεται πλαφόν μισθού € 2.432,25 

έναντι € 5.860,80 που είναι το ανώτατο όριο 

ασφαλιστέων αποδοχών, ενώ για τους 

πλασματικούς χρόνους τέκνων & σπουδών, 

χορηγούνται € 142,67 για κάθε μήνα έναντι 20% 

επί του μισθού όπως ισχύει σήμερα. Και στις 

δύο ως άνω περιπτώσεις ζημιωμένος βγαίνει ο 

εργαζόμενος. 

Στην ανακοίνωση του Προγράμματος 

αναφέρουμε επί λέξει ότι παρέχουμε “ποσό προς 

διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για 

αυτασφάλιση”, ή “ποσό προς διευκόλυνση 

τυχόν επιθυμίας για εξαγορά έως και 2 

πλασματικών χρόνων”. Κατά συνέπεια τα ποσά 

αυτά αποτελούν μια οικειοθελή παροχή της 

Τράπεζας, ένα επιπλέον ποσό που αυξάνει το 

τελικό εφάπαξ ποσό & δεν ανταποκρίνεται στον 

ακριβή τρόπο υπολογισμού των ποσών για 

αυτασφάλιση ή για αναγνώριση πλασματικών 

χρόνων.  

Έτσι ακριβώς επικοινωνήθηκε το συγκεκριμένο 

στοιχείο του πακέτου και στο Πρόγραμμα 

Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού του 2018. 

 

Η πληροφόρηση των εργαζομένων για τα 4 

διαφορετικά προγράμματα περιορίζεται στα 

συνολικά ποσά (μικτά και καθαρά). Σε 

ερωτήσεις συναδέλφων προς την Γ.Δ.Α.Δ. 

σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης, το ύψος 

του μισθού που θα λαμβάνουν κλπ, 

παρατηρήθηκε άγνοια και αδυναμία 

πληροφόρησης από τους αρμόδιους. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχει πολύ κακή 

εικόνα για την παρουσίαση του προγράμματος 

στο Προσωπικό.  

Πράγματι λόγω της πολυπλοκότητας των 

επιμέρους παροχών του Προγράμματος ήταν 

τεχνικά δύσκολο να εμφανίζονται όλες οι 

παράμετροι στην οθόνη της εφαρμογής. Επίσης, 

την πρώτη ημέρα ισχύος του Προγράμματος οι 

εργαζόμενοι που είχαν απορίες αναφορικά με τα 

ποσά που θα καταβληθούν στην έναρξη ή τις 

ποσοστιαίες καταβολές των μισθών, μετά από 

έλεγχο των συστημάτων λάμβαναν τις 

απαραίτητες πληροφορίες. Πλέον έχουμε 

αντλήσει από το σύστημα την ανάλυση των 

ποσών & είναι διαθέσιμα σε όλους τους HR 

Business Partners, οι οποίοι και ενημερώνουν 

άμεσα οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 
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Η εθελούσια έξοδος της Eurobank 
 

To πρόγραμμα που ανακοινώθηκε είναι ελαφρά μειωμένο ως προς τα ποσά σε σχέση 

με το ά τ υ π ο που έτρεχε όλο το προηγούμενο διάστημα και ομοίως περιορίζεται η 

συμμετοχή των εργαζομένων σε συγκεκριμένες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών, αλλά και 

του Δικτύου. Το καινούργιο που κομίζει το νέο Π.Ε.Ε.Π. είναι η επιπλέον επιλογή που έχουν οι 

άνω των 54 για λήψη αναγκαστικής άδειας 5 ετών.  
 

Εφόσον είναι  π ρ ό γ ρ α μ μ α  με δημόσια εξαγγελία των  ό ρ ω ν  και των 

προϋποθέσεων που το διέπει είναι αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή ή συμφωνείς και πατάς το 

«κουμπί» ή διαφωνείς και παραμένεις. Σίγουρα ο χρονικός προσδιορισμός της παροχής βάσει 

της ηλικίας κάποιους ευνοεί, ενώ κάποιους άλλους όχι (έστω και για λίγο), όμως αυτό 

συμβαίνει σε κάθε σχετική περίπτωση που μπαίνουν χρονικά όρια… 
 

Η θέση του Σωματείου μας έχει εξαντλητικά αναφερθεί στις ανακοινώσεις του               

Νο 79/12-09-2013, Νο 84/24-10-2013, Νο 89/07-11-2013, Νο 39/31-03-2016 και πιο πρόσφατα 

η Νο 156/22-01-2018 ανακοίνωση μας.  
 

Είναι βέβαιο ότι η Τράπεζα έχει ξεπεράσει τον «στόχο» της μείωσης του Προσωπικού  

της που της είχαν επιβάλει τα πλάνα αναδιάρθρωσης (μείωση κατά 1.000 άτομα                       

του Προσωπικού του Ομίλου Eurobank μέχρι το τέλος του 2017) και τώρα επιμένει                   

στην ίδια ανάγκη μείωσης των εργαζομένων της καθαρά για μείωση του κόστους 

λειτουργίας της… 
 

Η δική μας η άποψη και μετά από τις επιτόπου επαφές που είχαμε μέσω των 

περιοδειών του Δ.Σ. στις μονάδες του Δικτύου της Τράπεζας είναι ότι εκεί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Πίεση υπάρχει και έλλειψη Προσωπικού στα περισσότερα 

καταστήματα της Τράπεζας. 
 

Απόδειξη του ισχυρισμού μας είναι ότι μετά τα αποτελέσματα του προ προηγούμενου 

Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου του Προσωπικού (Μάρτιος 2016) και των άτυπων 

οικειοθελών αποχωρήσεων που ακολούθησαν η Τράπεζα… ξέμεινε από ταμίες και 

αναγκάστηκε να πάρει  δ α ν ε ι κ ο ύ ς  από τρίτους/ιδιώτες εργοδότες (ADECO κλπ), για να 

αντιμετωπίσει την κατάσταση.  
 

Και τότε και τώρα λέγαμε ότι η  π ρ ο σ α ύ ξ η σ η  επί του ποσού της παροχής βάσει 

της ηλικίας πρέπει να αφορά τους εργαζόμενους στις Κεντρικές Υπηρεσίες                                   

της Τράπεζας και όχι στο Δίκτυο της Περιφέρειας που και πάλι είναι η απόφαση                         

της Τράπεζας… 
 

Είναι μία απόφαση που ανακυκλώνει ένα πρόβλημα υπαρκτό, αφού αρκετές 

διοικητικές/κεντρικές μονάδες, λόγω της στασιμότητας του τραπεζικού συστήματος έχουν 

χάσει το κύριο αντικείμενο τους… 
 

Σε κάθε περίπτωση όμως οι εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές μπορούν                             

να μεταταγούν σε άλλες θέσεις εργασίας όπου υπάρχουν ανάγκες, όπως τουλάχιστον 

έμμεσα καταγράφει η ανακοίνωση αρ. 6/15-05-2019 της Γ.Δ.Α.Δ. του Ομίλου                            

που κυκλοφορεί… 
 

Τέλος είναι  ά δ ι κ ο  και το έχουμε τονίσει στην Τράπεζα η μη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα εργαζομένων από πολλές μονάδες του Δικτύου, αλλά και των Κεντρικών 

Υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ίση απόσταση από το δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους και 

τελικά ζημιώνονται όσοι κατά την κρίση της Τράπεζας είναι απαραίτητοι…  
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Από την συνάντηση της 20ης/05/2019 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας ανάμεσα στον Γεν. 

 Γραμματέα του Union σ.δ. Γιάννη Σιδεράτο, τον Πρόεδρο του Union σ.δ. Στάθη Χαρίτο,  

την Επικεφαλή της Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού κα Νατάσσα Πασχάλη και τον  

Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων της Γ.Δ.Α.Δ. κ. Τάκη Σωτηρόπουλο 
 

  

Συμβουλή του Un ion  
 

Το όλο ζήτημα δεν είναι, ά σ π ρ ο - μ α ύ ρ ο .  
 

Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση δεν μπορεί να προδικάσει, ούτε την εξέλιξη της χώρας 

και του τραπεζικού συστήματος από την πλευρά της βιωσιμότητας, ούτε την αντίστοιχη 

εξέλιξη θέσεων εργασίας, μισθών και συντάξεων. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος πρέπει να κρίνει ατομικά και οικογενειακά την 

περίπτωση του. 
 

 Τι τον συμφέρει και τι όχι. 

 Δεν πρέπει να παρασύρεται με το τι κάνει ο διπλανός του. 

 Ουδείς πρέπει να τον πιέζει στο τι θα αποφασίσει. (Θα είμαστε αμείλικτοι σε 

κρούσματα εκφοβισμού). 

 Το Πρόγραμμα είναι και ανακοινώθηκε ότι είναι ε θ ε λ ο ύ σ ι α ς  (και όχι 

αναγκαστικής) εξόδου.  

 

Έκαστος ενδιαφερόμενος για το Πρόγραμμα συνάδελφος πρέπει να συνεκτιμήσει 

μόνος του τα δεδομένα πριν αποφασίσει με γνώμονα την δ ι κ ή  του κατάσταση.  

Το Σωματείο (υπεύθυνος ενημέρωσης ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. σ.δ. Γιάννης 

Σιδεράτος) είναι στην διάθεση κάθε συναδέλφου να δώσει τις απαραίτητες συμβουλές               

και απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν. Στο τι ισχύει σήμερα στο 

Ασφαλιστικό δεν χρειάζεται οι συνάδελφοι να πληρώνουν «εργατολόγους» ή άλλους 

«ειδικούς». Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και η πληροφόρηση του Σωματείου ανοιχτή 

και υπεύθυνη για το κάθε μέλος του.  
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Συμπέρασμα  
 

Το σύνολο ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών ανήλθε το 2018 σε 225 

δις €.  Ειδικοί του τραπεζικού κλάδου εκτιμούν ότι μέχρι το 2023 θα υποχωρήσει κατά περίπου 

50 δις λόγω της απομείωσης προβληματικών δανείων.Οι Τράπεζες θα πρέπει να 

προσαρμόσουν τα κόστη τους σε αυτή τη διαδικασία συρρίκνωσης. Για να το επιτύχουν 

προχωρούν κυρίως σε διακανονισμούς εθελουσίας εξόδου και παροχή αποζημιώσεων που 

φτάνουν σε εξαψήφια ποσά.  

Με τέτοια προγράμματα οι τέσσερις μεγάλες Τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν 2.582 

θέσεις εργασίας το 2018. Στην αρχή τα προγράμματα αυτά είναι δαπανηρά. 

Αλλά οι ειδικοί εκτιμούν ότι, καταργώντας 1.000 θέσεις εργασίας, η Τράπεζα εξοικονομεί 40 

εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Πρόκειται για εξέλιξη που αποτελεί απόρροια της συρρίκνωσης της φυσικής 

παρουσίας των τραπεζών στο πλαίσιο των πλάνων αναδιάρθρωσης. Οι πιέσεις 

διογκώνονται από την πλευρά των μετόχων των Tραπεζών, οι οποίοι θέλουν να δουν κέρδη 

και να λάβουν μερίσματα ύστερα από πολλά χρόνια, αλλά και από τις ευρωπαϊκές αρχές 

(Ε.Κ.Τ., Κομισιόν) που κρούουν τον κώδωνα για τη χαμηλή κερδοφορία των Tραπεζών. Καθώς 

οι παραδοσιακές πηγές κερδοφορίας έχουν στερέψει και υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης 

εσόδων για τις Τράπεζες, η μοναδική διέξοδος παραγωγής κερδών περνά από τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους, κατά την άποψη μας  λ α ν θ α σ μ έ ν α… 

Παράλληλα, η αλματώδης επέλαση της τεχνολογίας θα αχρηστέψει χιλιάδες θέσεις 

τραπεζοϋπαλλήλων. Η ορμή του “τσουνάμι” των αλλαγών που επέρχονται από την 

τεχνολογία είναι ορατή στις Τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης. Στην Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής 

αναχαιτιστεί λόγω των capital controls. Αυτά απέτρεψαν μέχρι σήμερα το άνοιγμα της 

ελληνικής τραπεζικής αγοράς και κυρίως δεν έθεταν ως πρώτη προτεραιότητα των 

τραπεζικών διοικήσεων το θέμα της ανταπόκρισης στην εποχή της ψηφιοποίησης. 

 

Επικοινωνείτε με τον σ.δ. Γιάννη Σιδεράτο για όποιο θέμα της εθελούσιας σας 

απασχολεί (ενημέρωση, συμβουλές κλπ). Η απόφαση όμως θα είναι  δ ι κ ή  σας… 
 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                                      Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 


