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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 186 / 29-12-2020 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

 

Το 2020 ήταν ένας δύσκολος χρόνος! Βρήκε την Eurobank, αλλά και τις υπόλοιπες 

Τράπεζες να κινούνται στα επίπεδα της βιωσιμότητας (χαμηλή απόδοση κερδοφορίας, 

μετοχές που δεν ανέκαμψαν ποτέ από την μεγάλη κρίση του 2008–2009, συσσώρευση 

ζημιών από τα «κόκκινα δάνεια» πάγωμα της αγοράς, επιδείνωση της ποιότητας του 

Ενεργητικού) σε σημείο που πολύ κονδυλοφόροι – παρατηρητές να εγείρουν ζητήματα 

κεφαλαιακής ανεπάρκειας. 

Ο Κλάδος ήδη δέχεται ισχυρό κραδασμό με τις 24 απολύσεις για 

οικονομοτεχνικούς λόγους της Τράπεζας Πειραιώς που έχουν σχέση με την άρνηση 

ένταξής τους στην εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum, ενώ άλλοι 400 που 

αρνήθηκαν είχαν μπει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς διαθεσιμότητας με πιο έντονα τα 

προβλήματα για 120 συναδέλφους που είχαν μείνει μετέωροι.   

Με αυτήν την κληρονομιά το Σωματείο μας διαπραγματεύτηκε με την Διοίκηση 

της Eurobank την μετακίνηση περίπου 500 συναδέλφων που υπηρετούσαν στο TAG και 

έπρεπε να πάνε στην F.P.S. 

Η τελική γραπτή συμφωνία ήταν «βελούδινη» για τους εργαζόμενους όπως 

αναγνώρισε και ο ηλεκτρονικός Τύπος, αλλά και «αναίμακτη» αφού ουδείς απελύθη και 

ουδείς πιέστηκε να πάει ή να μην πάει. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων 

υλοποίησε την συμφωνία, αλλά υπήρξε και μειοψηφία που π α ρ έ μ ε ι ν ε  στην Τράπεζα 

χωρίς επιπτώσεις (πράγμα που δεν συνέβη στις άλλες Τράπεζες…). 

Ήταν η μοναδική συμφωνία στην οποία δεσμεύτηκε για την υλοποίηση της και ο 

διάδοχος εργοδότης (F.P.S. που έγινε Do Value)! 

Σαφώς καλύτερη από όλες σε παροχές… 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310258781-2,  Fax. 2310284956 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

Με συγκρατημένη αισιοδοξία ατενίζουμε  

το Νέο Έτος και αγωνιζόμαστε για την 

διασφάλιση της απασχόλησης και των 

δικαιωμάτων του Προσωπικού της Eurobank 

http://www.unioneurobank.gr/
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Διασφάλιση της απασχόλησης κατά 100%… 

Οι συνεχείς διαβουλεύσεις Union και Διοίκησης έφεραν θετικά αποτελέσματα σε 

όλα τα πεδία που εφάρμοσε η Τράπεζα πολιτική οικονομιών κλίμακας και μείωσης 

Προσωπικού και δαπανών, δηλαδή: 

 Στο κλείσιμο 25 + 26 καταστημάτων. 

 Στην κατάργηση των Υπηρεσιών Loan Administration (βάσει RSLA) στην F.P.S. 

(Do Value). (Μετακινήθηκαν από τα 100 απασχολούμενα άτομα τα 48 στην                 

Do Value). 

 Στην αναδιάρθρωση των Operations, όπου η Τράπεζα εντόπιζε ανάγκη 

κατάργησης 200 – 250 θέσεων εργασίας! 

 Μεγάλη συμβολή στην ειρηνική διευθέτηση όλων των ως άνω ζητημάτων μείωσης 

του Προσωπικού με συναινετικές λύσεις είχε το αρκετά καλό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ (VES) που εφάρμοσε η Τράπεζα δεχόμενη αρκετές βελτιωτικές 

προτάσεις του Union. 

Αποτέλεσμα: η τραγική συρρίκνωση του πληθυσμού της Τράπεζας, αφού: 

 Τον Σεπτέμβριο του 2015 απασχολούσε 10.803 εργαζόμενους. 

 Τον Σεπτέμβριο του 2019 απασχολούσε 8.556 εργαζόμενους. 

 Τον Σεπτέμβριο του 2020 απασχολούσε 7.407 εργαζόμενους. 

 Τον Δεκέμβριο του 2020 απασχολεί 6.600 εργαζόμενους. 

Συνολικά ο Κλάδος μας κατά την πενταετία 2015-2020 υπέστη μείωση κατά 18.063 

εργαζόμενους (από 48.495 εργαζόμενοι, έμειναν 30.432), ενώ η αντίστοιχη μείωση των 

καταστημάτων των Tραπεζών στο ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 913 καταστήματα (από τα 

2.394 έμειναν μέχρι στιγμής 1.481…). 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα προβλήματα από την προηγηθείσα οικονομική 

και τραπεζική κρίση, την αναδιάρθρωση και τον μετασχηματισμό της Tράπεζας που 

δημιουργούσαν πλεονάσματα Προσωπικού, αλλά και την ταχύτατη εισβολή του 

DIGITAL BANKING και της ψηφιακής επανάστασης που υιοθέτησε η Τράπεζα ήρθαν 

μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α  δεινά από τις αρχές Μαρτίου με τις επιπτώσεις της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ και 

του COVID-19 που πάγωσαν την οικονομική και τραπεζική δραστηριότητα όχι μόνο της 

χώρας αλλά παγκόσμια, διογκώνοντας την α ν ε ρ γ ί α  και την α ν α σ φ ά λ ε ι α  σε 

όλον τον κόσμο της εργασίας. Μέγιστο πρόβλημα όμως και ταυτόχρονα κυρία μέριμνα 

Κυβέρνησης, Τράπεζας και συνδικάτων ήταν η προστασία της υγείας των εργαζομένων, 

παράλληλα με αυτή του υπολοίπου πληθυσμού. 

Οι τραπεζοϋπάλληλοι και οι δικοί μας συνάδελφοι της Eurobank παρέμειναν στην 

πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης των συναλλαγών και του κοινού παρά τον κίνδυνο της 

 μετάδοσης που διέτρεχαν και διατρέχουν.  
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Η αναγνώριση των προσπαθειών τους δεν ήταν η δέουσα από την αρχή αφού 

λανθασμένα η Διοίκηση αντέδρασε στο σοκ του πρώτου διαστήματος της πανδημίας με 

μειώσεις παροχών στα στελέχη (-25% στα έξοδα βενζίνης και κάρτας Visa, -50% στα έξοδα 

MasterCard). 

Η τεκμηριωμένη διαμαρτυρία του Union  ά μ ε σ α  είχε αποτελέσματα, επειδή 

τελικά οι παροχές αυτές επανήλθαν στην προτεραία θέση εκτός από τα έξοδα 

περιποίησης πελατείας (MasterCard), αφού η διά ζώσης επαφή με τους πελάτες είχε 

ανασταλεί. 

Το Σωματείο είχε καίριες παρεμβάσεις στην εφαρμογή του νεοπαγούς θεσμού της 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπόμνημα για μη συμψηφισμό της με την άδεια ειδικού σκοπού και την 

άδεια ανωτέρας βίας κλπ) και στη λήψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων 

σε όλο το φάσμα της προστασίας από τον κορωνοϊό. 

Αποτελεί δικαίωση των αιτημάτων και των διαβημάτων με κάθε μορφή 

επικοινωνίας του Union η επιβράβευση που τελικά υιοθέτησε η Διοίκηση της Τράπεζας 

για την προσφορά και την αφοσίωση των συναδέλφων κατά την περίοδο της καραντίνας. 

Σίγουρα οι συνάδελφοι της πρώτης γραμμής (όπου και αν υπηρετούν στο Δίκτυο ή 

και στις Κεντρικές Υπηρεσίες) αξίζουν περισσότερα, αφού πέραν των άλλων έχει 

ξεπροβάλλει η απειλή της  έ λ λ ε ι ψ η ς  Προσωπικού (μέσα σε ένα χρόνο στην Eurobank 

χάθηκαν 1.956 θέσεις εργασίας!!!). 

Ευτυχώς σε επίπεδο Τράπεζας δεν είχαμε απώλειες από τον Μινώταυρο του 

κορωνοϊού (Στην Α’ φάση της καραντίνας μόνο 3 κρούσματα και στην Β’ φάση 85 

κρούσματα. Ευτυχώς ουδείς θάνατος!). 

Δυστυχώς όμως συνεχίζεται η διάλυση του Ταμείου Υγείας μας στο κομμάτι που 

είχε απομείνει και αφορούσε τις ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (ξεκίνησε από το 2017 η 

κατάργηση και η δήθεν ένταξη στον προβληματικό Ε.Φ.Κ.Α.) παρά τα συνεχή 

υπομνήματα και του Σωματείου μας προς τους αρμόδιους. Το γεγονός αυτό μας 

αναγκάζει να αναζητούμε τρόπους συμπληρωματικών ιατροφαρμακευτικών και 

 διαγνωστικών παροχών (ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Union) και συνεργασίες με ιδιωτικά ιατρεία.  

Στα θετικά της Τράπεζας καταγράφονται όλα τα έγκαιρα μέτρα προστασίας από 

την πανδημία, αλλά και η ικανοποίηση των αιτημάτων μας για οικονομική ενίσχυση των 

συναδέλφων μας που επλήγησαν από θεομηνίες (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Αγρίνιο, 

Καρδίτσα) και σεισμούς (Σάμος). 

Αναμένουμε την οριστική επίλυση του προβλήματος του ορισμού των στελεχών 

Δικτύου με διάφανη διαδικασία και κανόνες επιβράβευσης και κυρίως αναμένουμε να 

τολμήσει η Τράπεζα να κάνει πράξη την α ξ ι ο κ ρ α τ ί α  και την επιβράβευση του 

Προσωπικού, ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  και όχι μόνο φραστικά, στο ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ που θα εφαρμόσει, μέσω της σύνδεσης αυτής με την υπηρεσιακή και 

οικονομική εξέλιξη του κάθε υπαλλήλου που διακρίθηκε. 
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Το έτος 2021 θα είναι έτος επούλωσης των πληγών που άφησε πίσω του                       

το  2020… 

Μέχρι τώρα καταφέραμε παρά τους κραδασμούς να μείνουμε ΟΡΘΙΟΙ, χωρίς 

απώλειες (ούτε σε απολύσεις, ούτε σε κεκτημένα)… 

Ελπίζουμε να τελειώσουν τα οδυνηρά αποτελέσματα της πανδημίας με τη χρήση 

του εμβολίου, την ανακάλυψη φαρμάκου και την τήρηση εσαεί μέτρων υγείας και 

ασφάλειας παντού και να ξαναπάρουμε πίσω τις ζωές μας… 

Πρέπει να μπει ένα τέρμα στην συρρίκνωση του Κλάδου μας γιατί αυτό δεν είναι 

εξέλιξη, αλλά επίφαση εξέλιξης, αφού το 2019 ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν ένα (1) 

τραπεζικό κατάστημα, ανά 2.530 κατοίκους και στην Ελλάδα αντιστοιχούσε ένα (1) 

 κατάστημα ανά 5.662 κατοίκους!  

Για το 2021 μας περιμένει  π ο λ λ ή  δ ο υ λ ε ι ά  και σε πολλά μέτωπα. 
 

Πέραν των άλλων, πρέπει, σε συνδικαλιστικό επίπεδο: 

  Να ανανεώσουμε (και να διευρύνουμε) την ισχύ των θεσμικών, οικονομικών και 

ασφαλιστικών παροχών που έχουμε με την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Union Eurobank–Τράπεζας. 

  Να διεξαχθούν κατά τα καθιερωμένα του Ν. 1264/82 και του Καταστατικού του 

Σωματείου μας οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών μας και οι αρχαιρεσίες για την 

ανάδειξη των νέων οργάνων και επιτροπών του. 

Συνάδελφοι, μην ξεχνάτε: 

Τίποτα δεν μας χαρίζεται… 

ΌΛΑ ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ. 

Μείνετε ενωμένοι και συσπειρωμένοι κοντά στο Σωματείο μας που εκπροσωπεί το 

σύνολο των εργαζομένων της Τράπεζας σε όλες τις συμβατικές τους σχέσεις με τον 

εργοδότη (Ν. 1876/1989). 

Μην μένετε αδρανείς στην συλλογική ζωή και δράση. Χρειάζεται μεγαλύτερη 

συμμετοχή σε όλα τα κέντρα λήψης συνδικαλιστικών αποφάσεων που σας αφορούν και 

εδώ και στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες είμαστε μέλη. 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  

ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ! 
 

  Χρόνια πολλά! 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                    Στάθης Χαρίτος             Γιάννης Σιδεράτος 


