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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 106/01-08-2019 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

 Ολοκληρώνεται η Α’ φάση του Εταιρικού Μετασχηματισμού της Τράπεζας  

(Hive Down) 

 

 Πως διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και τα πάσης φύσεως σημερινά και 

αυριανά δικαιώματα και συμφέροντα του Προσωπικού που θα παραμείνει 

στην «παλιά» Eurobank Ergasias A.E. μετά την μετατροπή της σε Εταιρεία 

Συμμετοχών(Holding) 

 

 Υπεύθυνη ενημέρωση του Union στα μέλη του που τους έχει προταθεί η 

παραμονή στην Holding (Τετάρτη, 31/07/2019) 

 

 Θετική η Τράπεζα στις προτάσεις του Union που εξασφαλίζουν τους 

συναδέλφους αυτούς (επαναπρόσληψη, διαρκής εξομοίωση παροχών – 

αποδοχών με το προσωπικό της Νέας Τράπεζας). 

 

 Ολοκληρωμένη προσέγγιση στα «αχαρτογράφητα νερά» του Δικαίου των Α.Ε. 

και του Εργατικού Δικαίου που διέπει τις «αποσχίσεις Κλάδων και την σύσταση 

νέων εταιρειών-πιστωτικών ιδρυμάτων» για τους όρους και την αμοιβή 

εργασίας  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 106 / 01-08-2019 
 

 

 

 
 

 

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα υλοποιείται ο προγραμματισμένος Εταιρικός 

Μετασχηματισμός (Hive Down) της Τράπεζας βήμα-βήμα. Χθες το Δ.Σ. της Τράπεζας 

ενέκρινε το σχέδιο της διάσπασης της (η ίδια θα παραμείνει ως εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο, αλλά ως Εταιρεία Συμμετοχών-Holding) και της σύστασης νέας 

τραπεζικής εταιρείας (Νέα Eurobank) ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της 

μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 

Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού της (30/06/2019). Έχουμε 

τονίσει κατ’ επανάληψιν ότι στη Νέα Τράπεζα μεταφέρεται αυτομάτως το σύνολο του 

Προσωπικού με όλα τα δικαιώματα και συμφέροντα που τώρα έχει από όλες τις 

υφιστάμενες πηγές Δικαίου… 

 

 

 

 

 

Για το ζήτημα αυτών των συναδέλφων (περί τους 45) είχαμε εγκαίρως εκδώσει την Νο 

105/26-07-2019 σχετική μας ανακοίνωση όπου παρουσιάσαμε τα συμφωνηθέντα με την 

Διοίκηση της Τράπεζας κείμενα διασφάλισης των δικαιωμάτων του Προσωπικού που θα 

παραμείνει στην «Διασπώμενη» Eurobank Ergasias, η οποία πλέον μετασχηματίζεται σε 

Εταιρεία Συμμετοχών (Holding).  

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 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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Παράλληλα καλέσαμε τους ενδιαφερομένους συναδέλφους-μέλη του Σωματείου μας για 

περισσότερη ενημέρωση χθες στα γραφεία μας, επειδή πέραν των άλλων υπήρχαν 

ερωτήματα και διευκρινίσεις σχετικές με την ενημέρωση που τους έκαναν οι υπεύθυνοι 

της Τράπεζας (Παρασκευή 26/07/2019). 

Τα θέματα που ετέθησαν, επειδή αφορούν το σύνολο των 45 περίπου συναδέλφων που 

θα παραμείνουν στην «Παλιά Τράπεζα» ήταν τα εξής με τις αντίστοιχες δικές μας 

απαντήσεις:  

 

α/α  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  

1 Στην τελευταία παράγραφο της επιστολής 

που μας δόθηκε κατά τη συνάντηση της 

Παρασκευής 26/07/2019 αναφέρεται ότι 

«…σε περίπτωση λύσης της σύμβασης 

εργασίας σας στην Eurobank Ergasias A.Ε. 

για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγω 

αναδιάρθρωσης (δηλ. όχι για ποινικώς 

κολάσιμο λόγο που να αφορά το 

πρόσωπό σας), η Νέα Τράπεζα δεσμεύεται 

να αναλάβει αυτή την σύμβαση εργασίας 

σας ως εργοδότης σας, με διατήρηση των 

πάσης φύσεως δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεών σας καθώς και την 

αναγνώριση της προϋπηρεσίας σας.» 

Από τα ανωτέρω κατανοώ ότι ως 

ημερομηνία πρόσληψης μου στη Νέα 

Τράπεζα θα θεωρείται η αρχική 

ημερομηνία πρόσληψης μου στην 

τράπεζα Εurobank Ergasias Α.Ε. δηλαδή θα 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια 

εργασίας μου στην τράπεζα χωρίς καμία 

διακοπή του χρόνου εργασίας. Σωστά; 

Σωστά. Όλα αυτά εξασφαλίστηκαν κατά  

την διαβούλευση του Union με την Διοίκηση 

στις 15/07/2019 και η αναγνώριση του 

συνόλου της προϋπηρεσίας μετά από 

νεότερη γραπτή μας παρέμβαση (email) με 

Α.Π. 425/24-07-2019 

2 Εφόσον παραμείνω στην σημερινή 

Τράπεζα που όμως θα μετατραπεί σε 

Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Eurobank 

Holding) και η οποία θα παύσει να είναι 

πιστωτικό ίδρυμα θα συνεχίσω να είμαι 

μέλος και να με εκπροσωπεί το Σωματείο 

Union Eurobank  το οποίο είναι Σωματείο 

Εργαζομένων της Τραπεζικής Επιχείρησης 

Eurobank; 

Αυτό δεν είναι νομικά δυνατό, γιατί το 

Σωματείο μας είναι επιχειρησιακό και εάν 

εγγράψει μέλη του εργαζόμενους από δύο 

(2) διαφορετικά νομικά πρόσωπα 

μετατρέπεται σε κλαδικό, άρα εκτρέπεται του 

σκοπού του και δεν μπορεί να είναι μέλος 

της Ο.Τ.Ο.Ε. 

3 Σε έγγραφη ανακοίνωση  άλλου Συλλόγου 

αναφέρετε ότι το αίτημα τους ότι  «... η όλη 

διαδικασία για τους συναδέλφους που θα 

 Όσα αναφέρονται στην Ανακοίνωση 

άλλων συλλόγων για εθελοντική συμμετοχή 

δεν είναι ακριβή όπως μας ενημέρωσε η 
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παραμείνουν στη Holding να είναι σε 

εθελοντική βάση» έγινε αποδεκτό από την 

τράπεζα η οποία  δεσμεύτηκε επ’ αυτού. 

Ισχύει το ανωτέρω για όλους ή αφορά 

μόνο τα μέλη αυτού του συλλόγου; 

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη 

ερώτηση είναι ότι ισχύει για όλους, σε 

περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης 

για παραμονή στη  σημερινή Τράπεζα 

Εurobank Ergasias Α.Ε., υπάρχει κάποιο 

πλάνο της νέας τράπεζας  που να αφορά 

την απορρόφηση και αξιοποίηση σε άλλες 

δραστηριότητες; 

 

Τράπεζα. Τους είπαν τα εξής:  

«Ο νόμος δεν προβλέπει δικαίωμα 

άρνησης  ή επιλογής δεδομένου ότι δεν 

αλλάζει ο εργοδότης αλλά μετασχηματίζεται. 

Ο κλάδος των τραπεζικών δραστηριοτήτων 

μεταφέρεται στην Τράπεζα Eurobank A.E. 

(Νέα Τράπεζα)  χωρίς η Α.Ε. Συμμετοχών να 

κρατά κάτι από αυτές.  

Κατά την ολοκλήρωση του εταιρικού 

μετασχηματισμού θα συνεχίσει να ισχύει η 

δυνατότητα κινητικότητας εντός του Ομίλου 

ακολουθώντας τους κανόνες και πολιτικές 

που ισχύουν σήμερα όπως η εσωτερική 

αγορά εργασίας ή το αίτημα μετάθεσης. 

Δηλαδή, το προσωπικό της Α.Ε. Συμμετοχών 

μπορεί να αιτείται μετάθεση σε άλλη θέση 

στην Τράπεζα Eurobank A.E. (Νέα 

Τράπεζα)  ή να δηλώνει ενδιαφέρον για 

μετάθεση σε αγγελία κάλυψης θέσης 

εργασίας στην Νέα Τράπεζα».  

Στην πράξη κατακτήσαμε την εθελοντική 

βάση - δικαίωμα επιλογής για τους 

συναδέλφους που το αντικείμενο εργασίας 

τους μετασχηματίζεται, αναδιαρθρώνεται ή 

και εκχωρείται κατά την διαβούλευση με την 

Τράπεζα στις 22/11/2017 (Βλ. τα σχετικά 

δημοσιευθέντα Πρακτικά του Διοικητικού 

Απολογισμού του Union 2017-2018, σελ. 42-

48) με αφορμή την πρόθεση της Διοίκησης 

να εκχωρήσει την εργασία των Τμημάτων 

Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής και 

Θεσσαλονίκης στις εταιρείες BRINKS & G4S, 

παράλληλα με την μεταβίβαση του 

Προσωπικού σε αυτές). Πετύχαμε τότε την 

σιωπηρή ανάκληση αυτής της πολιτικής  

της Τράπεζας και στην πράξη παρέμειναν                

σε αυτήν όσοι συνάδελφοι δεν θέλησαν               

να συνεχίσουν εργαζόμενοι στην BRINKS               

ή στην G4S… 

Την ίδια εθελοντική βάση-δικαίωμα επιλογής 

πετύχαμε στην πράξη για το Προσωπικό της 

Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας και της 

Θυγατρικής μας Eurobank Property Services 

(E.P.S.) όταν μεταβιβάστηκε το αντικείμενο 

τους στον Ιταλικό Όμιλο Cerved (Βλ. 
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ανακοίνωση μας Νο 064/26-02-2019). 

Την ίδια εθελοντική βάση - δικαίωμα 

επιλογής πετύχαμε για τους 

αποσπασμένους συναδέλφους μας μέσω 

δανειστικής σύμβασης στην εταιρεία 

Grivalia (Βλ. ανακοινώσεις μας Νο 037/27-

11-2018 & Νο 064/26-02-2019). 

Η κατάκτηση αυτή του Σωματείου μας                              

π ρ ο η γ ε ί τ α ι  όλων όσων ακολούθησαν 

στον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο και ήρθε 

χωρίς «τυμπανοκρουσίες», γιατί το μόνο 

που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η  ο υ σ ί α  

και αυτή είναι το συμφέρον και μόνο των 

συναδέλφων που επηρεάζονται από όλο το 

φάσμα των εταιρικών μετασχηματισμών και 

αναδιαρθρώσεων. 

Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι αν για το ίδιο 

θέμα είχαμε το ποθητό αποτέλεσμα μετά 

από μία ένδικη αντιπαράθεση με την 

Τράπεζα… και  ο  ν ο ώ ν  ν ο ε ί τ ω! 

4 Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε 

λόγο η Eurobank Ergasias A.E.          

(Eurobank Holding) παύσει να έχει 

οποιαδήποτε σχέση με την Νέα Τράπεζα 

χωρίς λύση της σύμβασης εργασίας 

μου  πως διασφαλίζεται η διατήρηση από 

μέρους μου π.χ. των Ατομικών και 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του 

Κανονισμού Εργασίας, οι προβλέψεις των 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του 

τραπεζοϋπαλληλικού Κλάδου και της 

Τράπεζας, και γενικά όλων αυτών που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 

της επιστολής που μας δόθηκε την 

Παρασκευή 26/07/2019; 

Η Τράπεζα Eurobank A.E. (Νέα Τράπεζα)        

θα είναι θυγατρική της Α.Ε. Συμμετοχών   

άρα δεν είναι εφικτό τεχνικά να παύσει                

η σχέση τους (η Α.Ε. θα είναι η εισηγμένη 

νομική οντότητα στο Χρηματιστήριο).  

Επιπλέον, η επιστολή δέσμευσης η οποία  

έχει δοθεί στο Προσωπικό  είναι νομικά 

ισχυρή  και δεσμεύει, τόσο την Νέα              

Τράπεζα (μεταφορά υποχρέωσης),                     

όσο και την σημερινή Τράπεζα ή                      

οποία θα μετασχηματιστεί σε Ανώνυμη 

Εταιρία  Συμμετοχών. 

Παρ’ όλα ταύτα όμως το Σωματείο μας κατά 

την διαβούλευση που είχε με την Διοίκηση 

της Τράπεζας στις 15/07/2019 έχει προτείνει 

για λόγους καλύτερης ψυχολογίας των 

συναδέλφων και πληρέστερες εξασφάλισης 

τους την ανάγκη μιας γραπτής δέσμευσης 

διατήρησης των κεκτημένων δικαιωμάτων 

και συμφερόντων τους που θα την 

υπογράφουν τα τρία μέρη, δηλ. η αρχική 

Τράπεζα Eurobank Ergasias όπως θα 

μετασχηματιστεί σε Εταιρεία Συμμετοχών, η 

διάδοχος της Τράπεζας Eurobank (Νέα) και 
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ο κάθε συνάδελφος που θα παραμείνει στο 

Προσωπικό της πρώτης, ξεχωριστά. 

Η ακριβής διατύπωση της πρότασης μας 

διαβιβάστηκε σε e-mail στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φ. Καραβία στις 

30/07/2019.  

 

5 Σε περίπτωση μετακίνησης μου από 

την  Eurobank Holding στη Νέα Τράπεζα 

στα πλαίσια των πολιτικών Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Ομίλου η μετακίνηση θα 

γίνει με αντίστοιχη μεταφορά των πάσης 

φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεών 

μου καθώς και της αναγνώρισης της 

προϋπηρεσίας μου σύμφωνα με την 

κατανόησή μου όπως καταγράφεται  στην 

ερώτηση 1; 

Σωστά 

6 Από την επιστολή που δόθηκε κατά                 

την συνάντηση της Παρασκευής 

26/07/2019 κατανοώ ότι η σημερινή μου 

απασχόληση δεν αφορά κύρια τραπεζική 

δραστηριότητα. Είναι ορθή η κατανόηση 

αυτή;  

Παράδειγμα συναδέλφου που ανήκει              

στον Τομέα TAG Risk Management                

και Business Policies και πιο συγκεκριμένα            

στην Διεύθυνση  Διαχείρισης Κινδύνου            

και Κανονιστικής Συμμόρφωσης με 

αρμοδιότητες την υποστήριξη στην 

ανάπτυξη και τον έλεγχο ορθής 

εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης 

κινδύνου προβληματικών δανείων                       

σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες 

μονάδες της Τράπεζας, την διεξαγωγή 

αναλύσεων και σύνθεση αναφορών 

σχετικά με το προβληματικό χαρτοφυλάκιο 

υπό διαχείριση και την διασφάλιση 

συμμόρφωσης με τις σχετικές κανονιστικές 

απαιτήσεις της ΤτΕ. 

Όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις                  

και επιστολές, η  Ανώνυμη 

Εταιρία  Συμμετοχών  θα διατηρήσει 

δραστηριότητες που δεν αφορούν κύρια 

τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται 

εκτός των άλλων με τον  στρατηγικό 

σχεδιασμό και διαχείριση μη εξυπηρετούμενων 

δανείων.  

Ο Τομέας TAG Risk Management & Business 

Policies δεν αφορά κύρια τραπεζική 

δραστηριότητα κατά την Τράπεζα και             

κατά κύριο λόγο σχετίζεται με 

τον  στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, που θα 

παραμείνει στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Συμμετοχών. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Μετά την πετυχημένη παρέμβαση μας υπέρ και του δικαιώματος της επιλογής των 

συναδέλφων που υπηρετούσαν: 

 Στα Τμήματα Καταμέτρησης Χρηματικού της Αττικής και της Θεσσαλονίκης που το 

αντικείμενο τους μεταβιβάστηκε στις εταιρείες BRINKS και G4S 

 Στην Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και στην θυγατρική εταιρεία 

της Τράπεζας E.P.S. (Eurobank Property Services) που το αντικείμενο τους 

μεταβιβάστηκε στον ιταλικών συμφερόντων Όμιλο Cerved 

 Στην εταιρεία Grivalia  

Πιστεύουμε ότι πετύχαμε τα ίδια θετικά αποτελέσματα και για τους εργαζόμενους που θα  

παραμείνουν στην Εταιρεία Συμμετοχών «Eurobank Ergasias A.E.» και αυτό μπορείτε να το 

κρίνετε εσείς… 

Με την δύναμη που μας δίνει η στήριξη σας και με οδηγό την λογική και την ψυχραιμία 

πιστεύουμε ότι το σύνολο του Εταιρικού Μετασχηματισμού της Eurobank θα 

ολοκληρωθεί με επιτυχία για: 

 Όλους τους εργαζόμενους 

 Την Τράπεζα και τους μετόχους της 

 Τους πελάτες μας και την Κοινωνία 

 

  

 

Καλή δύναμη σε όλους 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                       Στάθης Χαρίτος             Γιάννης Σιδεράτος 

 

 


