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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Το Σωματείο των εργαζομένων για το κλείσιμο των 25
καταστημάτων - «Κραυγή αγωνίας υπαλλήλων Eurobank»
Το

Σωματείο

Εργαζομένων

Τραπεζικής

Επιχείρησης

Eurobank,

με

ανακοίνωσή του, εκφράζει την έντονη διαφωνία του με την απόφαση της
Eurobank να κλείσει 25 καταστήματα της
Οι τραπεζοϋπάλληλοι βρίσκονται σε αναβρασμό διότι, μετά από ενημέρωση
της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, πληροφορήθηκαν
ότι η Τράπεζα αποφάσισε το 3ο κατά σειρά κλείσιμο άλλων 25 καταστημάτων
της, σε σύνολο 76 με όσα προηγήθηκαν.
Τα καταστήματα που πρόκειται να κλείσουν είναι έξι (6) που βρίσκονται στην
Αττική, τρία (3) στο Νομό Θεσσαλονίκης και δεκαέξι (16) στην περιφέρεια, ενώ
στη Μαγνησία προβλέπεται να κλείσει ένα από τα τρία καταστήματα του
Βόλου, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό ποιο θα είναι αυτό.
Το σωματείο κάνει λόγο για απόφαση που ελήφθη «πρόχειρα και
ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή αιφνιδιαστικά», παρόλο που η Eurobank
παραμένει, από τις συστημικές Τράπεζες, αυτή με το μικρότερο Δίκτυο
καταστημάτων και πρόσφατα ολοκλήρωσε αντίστοιχο project και έκλεισε το Β’
εξάμηνο του 2020 άλλα 25 καταστήματα ενώ είχε προηγηθεί το κλείσιμο 26
κατ/των.
Το σωματείο υποστηρίζει ότι θα δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή σε
πολλές

τοπικές

κοινωνίες

που

θα

στερηθούν

τις

υπηρεσίες

των

καταστημάτων, αλλά θα τεθούν και εκτός Eurobank πολλοί πελάτες και
συναλλασσόμενοι, ενώ θα υπάρξει και αναταραχή στην προσωπική,
οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή αρκετών συναδέλφων που

υπηρετούν σε κάποια από αυτά τα καταστήματα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’
όψιν η υπηρεσιακή τους αρτιότητα και αφοσίωση.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Γνωρίζουν την δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι
εργαζόμενοι της Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank λόγω της
απόφασης της Διοίκησης για το 3ο κατά σειρά κλείσιμο των
καταστημάτων;
2. Για

ποιο

λόγο

προχώρησε

η

Eurobank

σε

νέο

κλείσιμο

καταστημάτων ενώ είναι η συστημική Τράπεζα με το μικρότερο
Δίκτυο;
3. Για ποιο λόγο η απόφαση για το κλείσιμο των καταστημάτων
πάρθηκε χωρίς διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων
και ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή αιφνιδιαστικά;
4. Γιατί δεν συνεκτιμήθηκε η θέση του Σωματείου που πολλές φορές
είχε οδηγήσει στην ομαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση τέτοιων
εγχειρημάτων στο παρελθόν;
5. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί
κοινωνική αναταραχή στις τοπικές κοινωνίες που θα στερηθούν τις
υπηρεσίες των καταστημάτων;
6. Τι άμεσες πρωτοβουλίες θα ληφθούν για να μην διαταραχθεί η
προσωπική, οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή των
εργαζομένων στα καταστήματα που κλείνουν;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

