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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 019 / 24-02-2022 

Μαζευτείτε!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Στην προηγούμενη ανακοίνωση μας (Νο 18/17-02-2022) και αντίστοιχο υπόμνημα μας 

προς την Διοίκηση (Α.Π.: 040/07-02-2022) δεν καταγγείλαμε μόνο το αιφνιδιαστικό και 

αναιτιολόγητο κλείσιμο των 25 Καταστημάτων της Τράπεζας, Αλλά τονίσαμε και την ανάγκη 

«σωστών χειρισμών» για την διαχείριση της απασχόλησης των συναδέλφων που 

απασχολούσαν, αλλά και όλων, ενόψει του νέου Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου. 

Προτείναμε και κάποια πρακτικά μέτρα που τελικά δεν εισακούστηκαν. 

Στην όλη διαδικασία δεν ακολουθήθηκε η νομιμότητα που επιβάλλει την δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η  

μαζί μας. 
 

Κύριοι της Διοίκησης-αρμόδιοι και «συνακόλουθοι»: 
 

Δημιουργήσατε (κόντρα στην ροή των επιτυχών αποτελεσμάτων και καλών επιδόσεων της 

Τράπεζας) μία ΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με το κλείσιμο των 25 Καταστημάτων (76 κλείσατε τελικά 

μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο). Οφείλετε να προστατέψετε το δικαίωμα της εργασίας για όλους τους 

εργαζόμενους που επιθυμούν να συνεχίσουν στην Τράπεζα και λόγοι οικονομικοί-οικογενειακοί 

δεν τους επιτρέπουν να πάρουν το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου. 

Αυτοί οι συνάδελφοι του Δικτύου, αλλά και οι αντίστοιχοι των ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ της Τράπεζας τις τελευταίες ημέρες δέχονται πιέσεις αποχώρησης και έμμεσες απειλές 

από κάποιους που θεωρούν τον εαυτό τους μη αναλώσιμο, εντελώς λανθασμένα βέβαια από 

ό,τι έχει δείξει η ιστορία της Τράπεζας… 

Οφείλετε να τους μαζέψετε!!! 

Αν όχι, τότε εκτελούν δικές σας εντολές και τότε η αντίδραση μας θα είναι διαφορετική. 

 

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. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 
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Γινόμαστε γνώστες περιπτώσεων που η «απλή ενημέρωση» των προηγούμενων ημερών 

έχει μεταβληθεί σε έμμεση ή ακόμα και άμεση απειλή και κινδυνολογία με απίθανα επιχειρήματα. 

Φταίει βέβαια και το γεγονός ότι την επικοινωνία έχουν αναλάβει και στελέχη χωρίς προηγούμενη 

εμπειρία στην διαχείριση τέτοιων θεμάτων. 

Κατανοούμε και σεβόμαστε την αγωνία των συναδέλφων σε καταστήματα που είχαν την 

«τύχη» να κλείσουν παρόλο που πήγαιναν καλά, ακυρώνοντας έτσι τους κόπους και την 

προσωπική απόδοση κάθε εργαζόμενου. Τώρα καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα 

καθορίσουν την ζωή τους.  

Διαφωνούμε όμως με την καλλιέργεια κλίματος αβεβαιότητας και φόβου σε συναδέλφους 

που δεν ανήκουν στις Διευθύνσεις της Γ.Δ. Κεντρικών & Λειτουργιών που πριμοδοτούνται από το 

πρόγραμμα ή και σε συναδέλφους που υπηρετούν σε Διευθύνσεις που εξαιρέθηκαν από το 

πρόγραμμα (άρα δεν υπάρχει «πλεονάζον» προσωπικό) με εντελώς αδόκιμες προσεγγίσεις. 

Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα, προς                  

αποφυγή παρεξηγήσεων και για την διατήρηση του σωστού κλίματος που θα βοηθήσει στη 

λήψη αποφάσεων. 

Το τελευταίο εφεύρημα είναι ότι για κάποιους καταργείται η θέση τους (όχι το τμήμα που 

υπηρετούν) και σε λίγο καιρό δεν θα έχουν αντικείμενο. Κατανοούμε ότι με την εφαρμογή 

ψηφιακών τεχνολογιών επιχειρείται και μείωση του απαιτούμενου Προσωπικού, όμως οφείλουμε 

να τονίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι και η ανάθεση 

αντικειμένου εργασίας στους υπαλλήλους του καθώς και η εκπαίδευσή τους ώστε να 

ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τους νόμους και τον Οργανισμό Υπηρεσίας 

Προσωπικού-Κανονισμό Εργασίας. 

Το γνωστό επιχείρημα ότι αυτή είναι η τελευταία εθελούσια, ακούγεται από το 2018. 

Μάλιστα, επισήμως η Τράπεζα το δήλωσε στα Πρακτικά Διαβούλευσης το 2020.               

Στοιχηματίζουμε ότι ούτε η Διοίκηση της Τράπεζας γνωρίζει αυτή την στιγμή εάν θα υπάρξει άλλο 

πρόγραμμα ή όχι… 

Το καινούργιο επιχείρημα είναι ότι η Τράπεζα θα διώξει Προσωπικό με τη νόμιμη 

αποζημίωση. Θέλουμε να τονίσουμε ότι για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα οι απολύσεις είναι 

κόκκινη γραμμή. Πολύ περισσότερο όταν υπονοούνται για οικονομοτεχνικούς λόγους και σε 

αντίθεση με όσα συμφωνήθηκαν με το Σωματείο (Σ.Σ.Ε. 2021). Διακηρύττουμε λοιπόν ότι τέτοιες 

προσπάθειες θα μας βρουν δυναμικά αντίθετους.    

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια να οδηγηθούν στην έξοδο εργαζόμενοι, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η απόδοσή τους, τα προσόντα τους και η προσφορά τους. Το να βλέπεις 

αριθμούς και όχι πρόσωπα έχει και τον κίνδυνο της αύξησης των λειτουργικών κινδύνων                

την επόμενη ημέρα.   
 

Κύριοι της Διοίκησης, 
 

Σας γράψαμε στην προηγούμενη ανακοίνωση μας ότι «Βασικός σκοπός των 

ανακεφαλαιοποιήσεων των Τραπεζών κατά την πρόσφατη τραπεζική κρίση δεν ήταν μόνο η 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ του Συστήματος, αλλά και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στις Τράπεζες». 

Φαίνεται ότι αυτό δεν ελήφθη υπ’ όψιν. 

Κάποιοι γέλασαν ταυτίζοντας τις αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με τους 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και το δικό τους ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ… 

Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. 
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Η Eurobank διεσώθη από την οριστική χρεοκοπία με την αύξηση του Μετοχικού της 

Κεφαλαίου το 2013 που καλύφθηκε κατά 100% από το Κράτος (Ε.Τ.Χ.Σ.) με ένα υπέρογκο ποσό 

που άγγιξε τα 6 δις €!!! 

Στις αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που ακολούθησαν το 2014 και το 2015 η ιδιωτική 

συμμετοχή συνολικά δεν ξεπέρασε τα 4,8 δις €… 

Αλλά άξιο αναφοράς είναι και η ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ της Eurobank το 2009 με την 

αγορά από το Κράτος προνομιούχων μετοχών αξίας 950 εκ. € που ήταν «φιλί ζωής» στην 

πρωτοεμφανιζόμενη τότε τραπεζική κρίση… 

Όταν λοιπόν το Κράτος έχει ενισχύσει με κεφάλαια συνολικά τις Τράπεζες με 64 δις € (τα 

50,6 δις € στις τέσσερις στις συστημικές Τράπεζες), για να μην εξαφανιστούν από τον χάρτη, 

ταυτόχρονα προστατεύει και την απασχόληση την οποία αυτές τελικά μείωσαν συνολικά πάνω 

από 50% περίπου από την κρίση και μετά!!! 

Με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών το Προσωπικό των Τραπεζών ήταν 66.969 

υπάλληλοι στις 31/12/2009 και σήμερα έχει πέσει κάτω από τους 29.000 υπαλλήλους. 

Αντικειμενικά λοιπόν τα περιθώρια περαιτέρω αποχωρήσεων έχουν στερέψει και                 

πλέον η αποδυνάμωση του Προσωπικού από ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ εγκυμονεί 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ… 

 

Η ασθενή ς μνή μή των Διοικού ντων 

Όταν Eurobank είχε φτάσει στο σημείο μηδέν και  π ρ ι ν  την διασώσει το Κράτος με την 

καταβολή στο Μετοχικό της Κεφάλαιο 5,839 δις € η τότε Διοίκηση είχε εκδώσει και δημοσιοποιήσει 

μία ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύμφωνα με την οποία: 
 

 1. «…Διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών και των εργαζομένων της Τράπεζας…». 

 2. «…Σε όλες τις προσπάθειες αυτές, κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσει το Προσωπικό της 

Τράπεζας, το οποίο ανέκαθεν υπήρξε ο ισχυρότερος υποστηρικτής των στρατηγικών 

πρωτοβουλιών της (της Eurobank)!!!». 
 

(Ανακοίνωση Eurobank 22 Απριλίου 2013, πριν τις συγχωνεύσεις με Νέο Τ.Τ. και Νέα 

PROTON BANK…). 
 

Ελπίζουμε η  σ η μ ε ρ ι ν ή  Διοίκηση και ειδικά η  κ ο ρ υ φ ή   της που απολαμβάνει της 

εκτίμησής μας μέχρι τώρα να μην ξεχάσει τις υποχρεώσεις της στους παλιούς «στρατιώτες» της 

Τράπεζας και να τους αντιμετωπίζει με τον οφειλόμενο ΣΕΒΑΣΜΟ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. 

Η περιρρέουσα, «πυρακτωμένη» ατμόσφαιρα, δεν προσφέρεται για διαταράξεις του 

ήρεμου εργασιακού κλίματος και εντάσεις που θα βλάψουν ΟΛΟΥΣ… 

Αυτό αποτελεί και τελευταία προειδοποίηση από την πλευρά μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                             Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


