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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 105 / 26-07-2019 
 

 

 

 

Για το κορυφαίο αυτό επιχειρηματικό και νομικό εγχείρημα της Τράπεζας και του Ομίλου 

των εταιρειών της σας είχαμε ενημερώσει  π ρ ώ τ ο ι  κ α ι  κ α λ ύ τ ε ρ ο ι , ήδη με την ανακοίνωση 

μας 037/27-11-2018, δηλαδή ακριβώς την επόμενη ημέρα της σχετικής ανακοίνωσης                        

της Τράπεζας προς το επενδυτικό κοινό.  

Είχαμε από τότε προβλέψει την ανάγκη παραμονής κάποιων συναδέλφων στην παλιά 

Eurobank για την διαχείριση εργασιών του προβληματικού χαρτοφυλακίου κλπ εξασφαλίζοντας 

εγκαίρως από  τ ό τ ε  την δέσμευση της Διοίκησης «ότι αυτή η ανάγκη δεν θα εξυπηρετηθεί με 

αλλαγές συμβάσεων εργασίας του υφιστάμενου Προσωπικού της σημερινής Eurobank που 

θα παραμείνει στην Holding»!!! (Βλ. ανακοίνωση μας Νο 37/27-11-2018, σελ. 3). 

Ήρθε η ώρα της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Τράπεζας προς το Σωματείο μας, ως 

η πλέον αρμόδια και αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων της, αφού 

πλησιάζει η ανακοίνωση του Εταιρικού Μετασχηματισμού (υπό την αίρεση λήψης των 

αναγκαίων εγκρίσεων) προς το Προσωπικό της Τράπεζας με τις επιμέρους επιπτώσεις. 

Όπως έχουμε προαναγγείλει με την ως άνω ανακοίνωση μας Νο 37/27-11-2018 (και η 

Τράπεζα πρόσφατα με την δική της ανακοίνωση στις 28/06/2019) στην νέα εταιρεία που θα 

ιδρυθεί και θα λειτουργεί ως Νέα Τράπεζα (Eurobank A.E.) θα μεταφερθεί το σύνολο του 

σημερινού Προσωπικού της Τράπεζας  α υ τ ο μ ά τ ω ς, χωρίς καμία αλλαγή στις συμβάσεις 

εργασίας του (ατομικές, επιχειρησιακές, κλαδικές), στα δικαιώματα και τα συμφέροντα του 

(μισθοί, παροχές κλπ), αλλά και στις θέσεις εργασίας του. 

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 
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Η σημερινή Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. («Διασπώμενη») θα παύσει να είναι 

πιστωτικό ίδρυμα και θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν θα 

αφορούν κύρια τραπεζική δραστηριότητα. 

Αυτή ακριβώς όμως η λειτουργία απαιτεί ένα αριθμό εργαζομένων υποστήριξης της. 

Κατά την ενημέρωση και διαβούλευση που είχαμε σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 8 

του Προεδρικού Διατάγματος 178/2002 στις 15/07/2019 με την Διοίκηση της Τράπεζας 

ενημερωθήκαμε για το  π ο ί ο ι  και  π ό σ ο ι  συνάδελφοι θα παραμείνουν στην ως άνω 

Holding εταιρεία (μη τραπεζική) για τις ανάγκες λειτουργίας της.   

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να κατοχυρώσουμε για αυτούς τους συναδέλφους                    

(περίπου 45) την διατήρηση: 

  Των θέσεων εργασίας τους 

  Των αμοιβών τους ως έχουν 

  Όλων των παροχών (ατομικές και ομαδικές) που τώρα έχουν 

  Όλων των δικαιωμάτων τους από τις συμβάσεις εργασίας (ατομικές και επιχειρησιακές 

και κλαδικές) 

  Της απασχόλησης και για το μέλλον 

 

Κείμενο διασφάλισης Προσωπικού που παραμένει  

στην παλιά Eurobank Ergasias A.E.,  

ως μη τραπεζικής εταιρείας Συμμετοχών (Holding) 
 

Τα όσα συμφωνήσαμε για αυτό το θέμα με την Διοίκηση της Τράπεζας κατά την μεταξύ 

μας συνάντηση της Δευτέρας 15 Ιουλίου 2019 τα διασφαλίσαμε συμβατικά με ενυπόγραφη 

γραπτή δέσμευση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας κ. Φωκίωνα Καραβία που για 

λόγους διαφάνειας και αυξημένης προστασίας των συμφωνηθέντων σας την κοινοποιούμε 

εδώ με παράλληλη ανάρτηση στο site του Union Eurobank.  

 

 

Προς: Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 

Υπ΄ όψιν: κου Ευστάθιου Χαρίτου, Προέδρου Δ.Σ.  

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019 

Κύριε Χαρίτο,  

Σε συνέχεια της από 15.07.2019 συνάντησής μας, με την παρούσα επιβεβαιώνουμε και εγγράφως ότι η «Τράπεζα 

Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «Eurobank») θα εισφέρει τον κλάδο της τραπεζικής 

δραστηριότητάς της σε ένα νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank ΑΕ» (εφεξής: «Νέα 

Τράπεζα»), το οποίο θα συσταθεί το προσεχές διάστημα (εφεξής: «Εισφορά»). Στην τραπεζική δραστηριότητα 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι Θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου με εξαίρεση την Θυγατρική Business Exchanges AE,  

η οποία θα παραμείνει στη Eurobank. 

Η Eurobank θα κατέχει το 100% των μετοχών της Νέας Τράπεζας και θα παραμείνει εισηγμένη στο               

Χρηματιστήριο Αθηνών. 
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Η Eurobank θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική 
δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων 

και με την παροχή υπηρεσιών προς θυγατρικές του ομίλου και τρίτους. 

Ειδικότερα: 

- υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών  
- υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων 

- υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου 

- υπηρεσίες εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Νέα Τράπεζα και 

στις εταιρείες του ομίλου  
- υπηρεσίες πληροφορικής προς εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό 

- υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου (ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών) 
 

Η Τράπεζα έλαβε την απόφαση αυτή αποβλέποντας στην ορθολογικότερη διάρθρωση των εργασιών του Ομίλου,  

την ενίσχυσή του και την ευχερέστερη προσαρμογή του στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνουμε και εγγράφως τα εξής: 

(α) Η Εισφορά αναμένεται να λάβει χώρα μέχρι το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.  Αμέσως μόλις 
καταστεί δυνατός προσδιορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας, θα σας ενημερώσουμε συμπληρωματικώς. 

(β) Εξαιτίας της Εισφοράς, οι υπάλληλοι που απασχολούνται κατά κύριο λόγο με την μεταφερόμενη τραπεζική 
δραστηριότητα, θα μεταφερθούν στη Νέα Τράπεζα. 

(γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 178/2002, όλοι οι μεταφερόμενοι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στη Νέα 
Τράπεζα με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, που θα ισχύουν κατά τον χρόνο της μεταφοράς.  Ειδικότερα, 

όλοι οι εργαζόμενοι, τόσο όσοι μεταφερθούν στη Νέα Τράπεζα όσο και όσοι παραμείνουν στο σημερινό νομικό 

πρόσωπο, θα εξακολουθήσουν να κάνουν την ίδια δουλειά, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας, 
διατηρώντας τις ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας τους (επιχειρησιακές και κλαδικές καθώς και τυχόν 

μελλοντικές ΣΣΕ του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων και της νέας Τράπεζας), τον Κανονισμό Εργασίας τους,                    

τα ομαδικά ασφαλιστήρια/προγράμματα σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όλες τις παροχές                     

τους και γενικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Επίσης, επιβεβαιώνουμε ότι θα ισχύουν               
όλες οι Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου (ενδεικτικά: Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης, Μετακινήσεων, 

Τοποθετήσεων, κα). 

(δ) Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας οιουδήποτε μη μεταφερθέντος εργαζομένου από την Eurobank για 

οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγω αναδιοργάνωσης (δηλ. όχι για ποινικώς κολάσιμο λόγο που να αφορά στο 

πρόσωπό του / της), η Νέα Τράπεζα δεσμεύεται να αναλάβει τη σύμβαση εργασίας του, με διατήρηση των πάσης 
φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του καθώς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του. 

(ε) Η Eurobank δεν σχεδιάζει να τροποποιήσει όρο ή συνθήκη εργασίας. 

(στ) Η όλη διαδικασία απαιτεί την λήψη εγκρίσεων κλπ από τις αρμόδιες Αρχές.  Στην απίθανη περίπτωση που                

για τον λόγο αυτό υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση ή και αλλαγή σε ο,τιδήποτε από τα ανωτέρω,                              

θα σας ενημερώσουμε άμεσα. 

Αντιλαμβανόμαστε, ότι τα ζητήματα αυτά είναι σημαντικά σε εσάς και ότι η ανταπόκρισή μας πρέπει να                      

είναι ουσιαστική. Για αυτό το λόγο, αν έχετε οιοδήποτε ερώτημα ή ανάγκη πρόσθετης πληροφόρησης ή 
διευκρίνισης, παραμένουμε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας για να σας το απαντήσουμε / να σας την παράσχουμε 

προφορικώς  ή / και εγγράφως ή / και σε συνάντησή μας (ό,τι προτιμάτε).  Παρακαλούμε, όπως υποβάλετε γραπτώς 

οποιαδήποτε τέτοια αίτηση στην Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Νατάσσα 

Πασχάλη, μέχρι τις 13.09.2019.  

Με εκτίμηση, 

Φωκίων Καραβίας 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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Επιστολή προς τους περίπου 45 συναδέλφους 

που παραμένουν στην Eurobank Hold ing  
 

Παράλληλα η Τράπεζα δεσμεύεται γραπτώς και ενυπογράφως, μέσω του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της κ. Φωκίωνα Καραβία, προσωπικά σε ένα έκαστο συνάδελφο που θα παραμείνει 

στην Εταιρεία Συμμετοχών (Eurobank holding) με κείμενο σύμφωνο προς το πιο πάνω που 

συμφωνήθηκε  με το Σωματείο μας το οποίο ελέγξαμε και εγκρίναμε και εμείς.  

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Η εμπειρία στους χειρισμούς, τα επιχειρήματα, ο διάλογος, αλλά κυρίως η 

ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η  και η  κ α λ ή  π ί σ τ η  που επικρατεί στις σχέσεις μας με την Τράπεζα και την 

Διοίκηση της, διαχρονικά, επιβραβεύεται και φέρνει θετικά αποτελέσματα παρά τις δυσκολίες 

της εποχής και την ρευστότητα που επικρατεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, σε 

μία περίοδο άμεσου κινδύνου της απασχόλησης των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Ελπίζουμε να εκτιμηθεί και αυτή η νέα επιτυχία του Σωματείου μας πάντα σε σύγκριση με 

όσα αντίστοιχα επικρατούν γύρω μας και δηλητηριάζουν την καθημερινότητα μας… 

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας. 
 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                             Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


