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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η χθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας (19/12/2019) εξηγεί πλήρως την επιχειρηματική της 

κίνηση για το εν θέματι ζήτημα και την αναμενόμενη συμφωνία που επιτυχώς ολοκληρώθηκε. 

Με την επίτευξη αυτής της συμφωνίας επιταχύνεται η ολοκλήρωση του σχεδίου 

εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου από τα «κόκκινα δάνεια» και δίνει στην Eurobank, ως η πρώτη 

ελληνική Τράπεζα που κατάφερε, μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.  

Το Σωματείο μας, που από την αρχή στήριξε την όλη προσπάθεια μετασχηματισμού της 

Τράπεζας και την δημιουργία της νέας Eurobank, θα σταθεί όπως πάντα, με υπευθυνότητα και 

ρεαλισμό απέναντι στο ζήτημα της ομαλής μετάβασης του Προσωπικού στην  F.P.S.   

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
 Eurobank 
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Ζητάμε από την Διοίκηση άμεση συνάντηση για ενημέρωση των προθέσεων της επ’ 

αυτού με παράλληλη κατάθεση των προτάσεων μας και στην συνέχεια έναρξη διαβουλεύσεων 

για την εξεύρεση ευνοϊκής συμφωνίας και για τα δύο μέρη.  

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα όχι μόνο στις ελληνικές, 

αλλά και στις ευρωπαϊκές Τράπεζες, εξαιτίας της χαμηλής απόδοσης της κερδοφορίας που 

κινείται στα επίπεδα της βιωσιμότητας. 

Γνωρίζουμε ότι οι μετοχές των Τραπεζών δεν ανέκαμψαν ποτέ από τις επιπτώσεις της 

μεγάλης κρίσης του 2008-2009. 

Γνωρίζουμε για την συσσώρευση των ζημιών από τα «κόκκινα δάνεια», αλλά και το 

«πάγωμα» της αγοράς, στοιχεία που σηματοδοτούν επιδείνωση της ποιότητας του Ενεργητικού 

των Τραπεζών, αυξημένες απώλειες από δάνεια και θέτουν ζητήματα κεφαλαιακής ανεπάρκειας, 

που πλέον δεν καλύπτει το Κράτος. 

Παράλληλα γνωρίζουμε όμως καλά ότι η μείωση των δαπανών για το Προσωπικό δεν 

είναι το ζητούμενο για την αύξηση της κερδοφορίας των Τραπεζών και ότι η επιχειρούμενη 

αποξένωση/κατάργηση των εργαζομένων επί της ουσίας δεν φέρνει αποτελέσματα, αλλά μόνο 

ζημιές… (Πρόσφατο παράδειγμα η Digital Τράπεζα “PRAXIA”). 

 

Η αμετακ ίνητη θέση του Union  
 

Συνεκτιμώντας και όλα τα παραπάνω γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά 

μας και αφορούν την δική μας δικαιοδοσία που αναφέρεται στο καθεστώς του υπό μετακίνηση 

Προσωπικού της Eurobank. 

Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε την άσχημη τροπή στην αντίστοιχη εξέλιξη των 

πραγμάτων που αφορά τους συναδέλφους της Τράπεζας Πειραιώς που ήδη έχει κοστίσει 24 

απολύσεις και «προ των θυρών» ίσως περισσότερες. (Άλλοι 120 συνάδελφοι αρνήθηκαν ήδη 

να μετακινηθούν στην Intrum). 

Παραμένουμε αταλάντευτοι στις αρχές μας και στα επιχειρήματα που μας είχαν δώσει 

θετικά αποτελέσματα σε αντίστοιχες (μικρότερης βέβαια κλίμακας) περιπτώσεις κατά το 

παρελθόν τις οποίες διαχειριστήκαμε, δηλαδή: 

 1. Εκχώρηση εργαζομένων Κεντρικής Καταμέτρησης Αττικής και Θεσσαλονίκης στις 

ιδιωτικές εταιρείες G4S και Brinks.  

 2. Εκχώρηση εργαζομένων στην Ακίνητη Περιουσία της Τράπεζας και της θυγατρικής της 

Eurobank Property Services στη ιταλική εταιρεία Cerved. 

 3. Συμβάσεις δανεισμού Προσωπικού Eurobank στις θυγατρικές της εταιρείες F.P.S και 

Grivalia.  

 4. Δικαιώματα συναδέλφων της Eurobank που θα παραμείνουν στο Προσωπικό της 

Eurobank Holding μετά τον επικείμενο εταιρικό μετασχηματισμό. 

Το προκείμενο εγχείρημα (που είχε μία τρίμηνη καθυστέρηση από τον αρχικό σχεδιασμό 

και χαμηλότερο ίσως τίμημα από το αναμενόμενο) είναι πολύ μεγαλύτερο σε έκταση και αφορά 

τουλάχιστον 500 συναδέλφους γι’ αυτό και έχει πολλές και παράπλευρες δυσκολίες.  
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Προσερχόμαστε στον διάλογο με σεβασμό προς κάθε κατεύθυνση και ζητάμε την 

συμπαράσταση όλων των εμπλεκόμενων μερών για μία λύση καθαρή, βιώσιμη και 

αποτελεσματική με στόχο την διασφάλιση της απασχόλησης σε όλους τους υπό μετακίνηση 

συναδέλφους.  

Επαναλαμβάνουμε την δέσμευση μας (Βλ. ανακοίνωση μας Νο 064/26-02-2019) που θα 

την υπερασπίσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο: 

«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.». 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                           Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


