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Η εξαγορα  

Το εν θέματι ζήτημα μας έχει απασχολήσει από τον Μάρτιο του 2021, όταν 

πρωτοεμφανίστηκε το ενδεχόμενο πώλησης σε τρίτους της εν λόγω Υπηρεσίας της Τράπεζας, η 

οποία έχει ως βασική λειτουργία την διαχείριση των καρτών και των συσκευών POS της Eurobank, με 

το αντίστοιχο πελατολόγιο, όσων συνεργάζονται μαζί της. 

Είχαμε ξεκαθαρίσει την θέση μας για τα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού που άπτονται 

αυτής της μεταβίβασης, τόσο προς την Τράπεζα, όσο και προς την Ο.Τ.Ο.Ε., αλλά και προς τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Προσωπικού Eurobank (που είχε θέσει σχετικά ερωτήματα) με την επιστολή 

μας, με Α.Π. 871/29-07-2021. 

Το ζήτημα περιλαμβάνεται στον εγκριθέντα από την Γενική Συνέλευση μας (23 Οκτωβρίου 

2021) Διοικητικό Απολογισμό και φυσικά είχαν ενημερωθεί όλοι οι συνάδελφοι με την ειδική 

ανακοίνωση μας Νο 223/29-07-2021. 

Τελικά, η Τράπεζα κατέληξε στην επιλογή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ αυτής της μονάδας που είναι η 

εταιρεία Worldline, μία γαλλική εταιρεία με παρουσία σε 50 και πλέον χώρες που απασχολεί 
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περισσότερους από 20.000 εργαζόμενους. Κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη σε payment & 

transactional services, είναι 4η στον κόσμο σε έσοδα στον Κλάδο της και είναι εισηγμένη στο 

Euronext Paris με 14,1 δις € κεφαλαιοποίηση (15/11/2021). Έχει παρουσία και στην Ελλάδα, μέσω της 

εξαγοράς της Cardlink (2021), ενώ παρέχει υπηρεσίες με προηγμένη τεχνολογία και βέλτιστες 

πρακτικές παγκοσμίως. 

Τα θε ματα Προσωπικου  

Στο πλαίσιο της ως άνω εξέλιξης η Διοίκηση της Τράπεζας (κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων 

Σύμβουλος και κα Αναστασία Πασχάλη, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) 

μας κάλεσαν στις 25/11/2021 σε συνάντηση  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  και δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ς , ως την πλέον 

αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων της Τράπεζας. 

Η σχετική πρώτη συνάντηση σε αυτό το πλαίσιο έγινε την Παρασκευή 03/12/2021, όπου 

ετέθησαν τα ζητήματα: Της πιθανολογούμενης ημερομηνίας μεταβίβασης, των λόγων της 

μεταβίβασης, των συνεπειών για τους εργαζόμενους της μεταβίβασης και τα προβλεπόμενα μέτρα 

# κίνητρα που αφορούν τους 40 εργαζόμενους αυτής της μονάδας της Τράπεζας. 

Η οριστική (τελική) συνάντηση για το ίδιο θέμα πραγματοποιήθηκε με τους ίδιους, ως άνω 

εκπροσώπους της Τράπεζας την Παρασκευή 17/12/2021 και αφού μεσολάβησε η συμφωνία 

συναλλαγής (06/12/2021) της Eurobank με την Worldline, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο 

και της μεταξύ μας συμφωνίας που αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 40 συναδέλφων 

που μετακινούνται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 178/2002 που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 98/50/EC. 
 

Τι περιλαμβα νει η Συμφωνι α Τρα πεζας-Union Eurobank 

Εμείς καταθέσαμε την πρόταση μας με τα οκτώ (8) σημεία που έχουμε δημοσιοποιήσει με την 

ανακοίνωση μας Νο 223/29-07-2021. 

Θέσαμε εξ’ ορισμού το θέμα της διασφάλισης όλων των θέσεων εργασίας και της ανάγκης 

να ακολουθηθεί συναινετική διαδικασία για την ένταξη των εργαζομένων στο νέο σχήμα. Επιμείναμε 

στην ύπαρξη ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή ς  β ά σ η ς  για τον ως άνω σκοπό και απαιτήσαμε το σύνολο των 

δεσμεύσεων που συμφωνήσαμε με τους εκπροσώπους του αρχικού εργοδότη (Eurobank) να 

αναγνωριστούν συμβατικά και από τους εκπροσώπους του διάδοχου εργοδότη, ρητά και 

κατηγορηματικά, με αναφορά της υ π ο χ ρ έ ω σ η ς  του στην σχετική Σύμβαση Πώλησης του 

Merchant Acquiring Business. 

Έχουμε στα χέρια μας την γραπτή βεβαίωση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Eurobank, κ. 

Φωκίωνα Καραβία, ότι αυτή η υ π ο χ ρ έ ω σ η - δ έ σ μ ε υ σ η  του διάδοχου εργοδότη ετέθη, όπως 

ζητήσαμε, στο κείμενο της Σύμβασης Πώλησης που υπέγραψαν τα δύο μέρη. 
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Κατόπιν των ανωτέρω συμφωνήσαμε με την Διοίκηση της Τράπεζας το ακόλουθο, πολύ 

ικανοποιητικό πλαίσιο προϋποθέσεων και κινήτρων για την καλύτερη δυνατή μετάβαση των 40 

συναδέλφων μας στην Διάδοχο Εταιρεία: 
 

Α. Όσοι εργαζόμενοι της μεταβιβαζόμενης μονάδας συμφωνήσουν να μετακινηθούν στη Διάδοχο 

Εταιρία θα υπογράψουν άμεσα σχετικό προσύμφωνο με την Τράπεζα και θα λάβουν τις εξής 

παροχές: 
 

  Ο υφιστάμενος μικτός μηνιαίος μισθός τους,  εφεξής μόνιμα, θα περιλαμβάνει, τόσο την 

μηνιαία αναλογία του επιδόματος παραγωγικότητας, όσο και το επίδομα γέννησης τέκνων 

που τυχόν λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για τα τέκνα που ήδη έχουν. 

  Αύξηση του ανωτέρω προσαυξημένου μικτού μηνιαίου μισθού κατά 20% (από την έναρξη 

του μηνός εντός του οποίου ο εργαζόμενος θα υπογράψει την ειδική Συμφωνία, πχ. 

υπογραφή Συμφωνίας στις 15/01/2022-έναρξη καταβολής του προσαυξημένου μισθού από 

01/01/2022). 

  Ποσό 10 μικτών μηνιαίων μισθών (για τον υπολογισμό των οποίων θα χρησιμοποιηθεί ο 

ανωτέρω προσαυξημένος μισθός), το οποίο θα καταβληθεί την πρώτη ημέρα μετά την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
 

Μετά από αίτημα του Σωματείου συμφωνήθηκε, να εφαρμόζεται κατώτατο πλαφόν ίσο με το 

ποσό των € 25.000 - ώστε να ενισχυθεί το ποσό του κινήτρου για τους χαμηλόμισθους 

εργαζόμενους αλλά και για αυτούς που έχουν ενταχθεί στον Όμιλο Eurobank από τις 19/1/2013. 
 

  Η Διάδοχος Εταιρία θα καταβάλει μετά από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της συναλλαγής, το 80% του ως άνω αναφερόμενου ποσού που δόθηκε ως κίνητρο. (Έτσι 

τελικά θα δοθούν κατά περίπτωση στους μετακινηθέντες συναδέλφους 18 έως 25 μικτοί 

μισθοί, λόγω της εφαρμογής του minimum των 25.000 € για τους χαμηλόμισθους).  

  Τα ανωτέρω ποσά των κινήτρων θα δοθούν μέσω μισθοδοσίας και θα παρακρατηθούν 

όλες οι νόμιμες κρατήσεις, δηλαδή κρατήσεις ΕΦΚΑ και ΦΜΥ. 
 

Μετά από αίτημα του Σωματείου συμφωνήθηκε, στα παραπάνω κίνητρα, να εφαρμόζεται 

κατώτατο πλαφόν ίσο με τη νόμιμη αποζημίωση, όπως αυτή ισχύει σήμερα πριν από τις ανωτέρω 

προσαρμογές, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το ποσό του κινήτρου. 
  

Επιπλέον των ανωτέρω θα καταβληθούν τα εξής: 
 

 1. Το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του εργαζομένου 

στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της 

ηλικίας των τέκνων.  

 2. Το σύνολο του ποσού, που θα έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό 

του εργαζομένου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου μέχρι 

την ημερομηνία μεταβίβασης, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.  
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B. Για τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν στη Διάδοχο Εταιρεία, θα ισχύουν: 
 

  Κατ’ εξαίρεση, παρόλο που η σύμβαση κάθε εργαζομένου με τη Διάδοχο Εταιρία και γενικώς 

οι μεταξύ τους σχέσεις θα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που θα 

αφορούν στα μέρη, ειδικώς συμφωνείται ότι αποκλειστικώς και μόνο  οι σχέσεις αυτές και οι 

εν λόγω συμβάσεις, θα διέπονται, α) από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών που θα ισχύει 

το 2ο τρίμηνο τους έτους 2022, χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται να λάβει χώρα η 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής, έως τη λήξη της Σ.Σ.Ε. αυτής και β) από την, κατά την 

χρονική περίοδο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Σωματείου στις 

09/06/2021, έως τη λήξη αυτής. 

  Οι υπό μεταφορά εργαζόμενοι θα έχουν στη Διάδοχο Εταιρεία Ομαδικά Προγράμματα Ζωής 

και Υγείας (Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα) με καλύψεις όμοιες με αυτές που  έχουν σήμερα 

στην Τράπεζα.  

  Επίσης, θα συνεχιστεί η καταβολή επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε όσους υπό 

μεταφορά εργαζόμενους το δικαιούνται. 

  Οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν την τιμολογιακή πολιτική staff, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό του Ομίλου Eurobank, για τις υφιστάμενες και 

τις νέες χορηγήσεις δανείων και καρτών, έως τη λήξη της εν ισχύ Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας.  

  Η Διάδοχος Εταιρεία θα αναγνωρίσει το σύνολο της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας 

κάθε υπό μεταφορά εργαζομένου στον Όμιλο Eurobank. 

  Επιπροσθέτως, η Διάδοχος Εταιρεία  θα προβεί στην παροχή Συνταξιοδοτικού 

Προγράμματος με καλύψεις όμοιες με αυτές που προσφέρει σήμερα η Τράπεζα. 

  Επιπλέον, αναγνωρίζεται από τα μέρη, ότι όποιος εργαζόμενος λαμβάνει οικειοθελείς 

παροχές της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί για κάλυψη επαγγελματικών αναγκών  όπως 

εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/κίνησης, έξοδα περιποίησης πελατείας και εταιρικό 

κινητό τηλέφωνο, θα τις διατηρήσει ως οικειοθελείς παροχές. 
 

Γ. Η Τράπεζα και το Σωματείο εξέφρασαν τη βούλησή τους να διασφαλιστούν πάση θυσία οι θέσεις 

εργασίας. (Η ίδια διατύπωση υπάρχει στις Κλαδικές ΣΣΕ για την προστασία της απασχόλησης στους 

τραπεζοϋπαλλήλους).  

Συμπε ρασμα 

 Η κατά 20% αύξηση του μισθού των υπό μετακίνηση συναδέλφων δεν είναι καθόλου 

αμελητέα και φυσικά δεν αποτελεί νομική υποχρέωση του αρχικού εργοδότη, αλλά 

αποτέλεσμα της μεταξύ μας διαπραγματεύσης και συμφωνίας. 

 Μία προσεκτική ματιά στο οικονομικό κίνητρο της μεταβίβασης (bonus) μας παραπέμπει σε 

χορήγηση προς τους μετακινούμενους συναδέλφους 18 ως 25 μικτών, μηνιαίων μισθών, 

προσαυξημένων κατά 20%! 
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 Διασφαλίζεται (εκτός από τα Προγράμματα Ζωής-Υγείας- Νοσοκομειακό) και το 

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, όπως ακριβώς ισχύει σήμερα στην Eurobank, χωρίς αυτό να 

ήταν στις υποχρεώσεις του διάδοχου εργοδότη. 

 Εκτός από τους αυξημένους μισθούς ο διάδοχος εργοδότης θα διατηρήσει και το σύνολο 

των οικειοθελών παροχών που είχαν οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα για την κάλυψη των 

επαγγελματικών τους αναγκών (εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/κίνησης, έξοδα 

περιποίησης πελατείας, εταιρικό κινητό τηλέφωνο). 

 Όσοι δεν επιθυμούν την μεταφορά τους στη Διάδοχο Εταιρεία, τους δίνεται η ευχέρεια να 

λύσουν συναινετικώς τις συμβάσεις εργασίας τους με την Τράπεζα λαμβάνοντας ως 

αποζημίωση για τη συναινετική λύση της σύμβασης εργασίας το προβλεπόμενο από το 

τελευταίο Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου του Προσωπικού ποσό, που ισούται με το 150% 

του ποσού της νόμιμης αποζημίωσής τους σε περίπτωση απόλυσης. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Η υφιστάμενη νομοθεσία καλύπτει την δυνατότητα της μεταβίβασης, όχι μόνο μίας 

επιχείρησης ή μίας Τράπεζας, αλλά και των εγκαταστάσεων αυτών και των τμημάτων των 

εγκαταστάσεων προς τρίτες εταιρείες (διάδοχοι εργοδότες). 

Διαχειριστήκαμε ως Union Eurobank υποδειγματικά ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν με 

την μεταβίβαση υπηρεσιών της Τράπεζας, όπως: 

  Η Κεντρική Καταμέτρηση Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στην GROUP 4 και στην Brinks. 

  Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας, στην ιταλική CERVED. 

  Το T.A.G. της Τράπεζας (500 εργαζόμενοι) στην F.P.S. (σήμερα Do Value). 

Πετύχαμε όχι μόνο την αυτοδίκαιη μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης των συνάδελφων μας 

στο σύνολο της, αλλά διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να δοθούν σοβαρά οικονομικά 

κίνητρα προς τους μετακινούμενους συναδέλφους, στην βάση μίας λογικής, εθελοντικής βάσης 

που δεν θα αποτελούσε εμπόδιο στην συναλλαγή που η Τράπεζα για τους δικούς της λόγους είχε 

αποφασίσει. 

Σε κάθε περίπτωση ξεπεράσαμε την αντίθετη άποψη της Τράπεζας και δώσαμε με τις 

συμφωνίες μας την εναλλακτική δυνατότητα σε κάθε προς μετακίνηση εργαζόμενο να επιλέξει – 

εφόσον δεν ήθελε να μετακινηθεί – την λύση της σχέσης εργασίας του με την Τράπεζα και την λήψη 

του ισχύοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου. 
 

Η ανα γκη της συνδικαλιστικη ς προστασι ας 

Από όλα τα παραπάνω, αλλά και από την αδιαμφισβήτητη κινητικότητα στον Κλάδο μας που 

έχει δραματικά συρρικνωθεί (από 66.165 τραπεζοϋπάλληλοι το 2008, έχουμε μείνει 31.163. Μόνο 

κατά την τελευταία τριετία είχαμε μείωση 21,2%, δηλαδή από 39.557, έμειναν οι 31.163 και η τάση 

μείωσης συνεχίζεται…) αποδείχτηκε ότι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα μας είναι η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και των βασικών ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ των συναδέλφων. 
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Απειλή και εν δυνάμει κίνδυνος για τους εργαζόμενους είναι η μετατροπή των Τραπεζών από 

την αναλογική λειτουργία στην ψηφιακή, η εξωτερίκευση των εργασιών τους και η δυνατότητα του 

εταιρικού μετασχηματισμού τους με την μέθοδο του hive down. 

Η εξέλιξη αυτή που έγινε παράλληλα με την τάση (που συνεχίζεται) της δραματικής μείωσης 

των καταστημάτων των Τραπεζών μας έφερε για πρώτη φορά μπροστά σε νέα απειλή: 

 - Τον κίνδυνο των ομαδικών απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους. (Έγιναν στις 

Τράπεζες Πειραιώς, Αττικής, PRAXIA). 

 - Τον κίνδυνο του περιορισμού του εργατικού κόστους και των εργασιακών δικαιωμάτων που 

απέκτησε ως νέα βάση διασποράς την πανδημία και τις συνέπειες της. 

Δυστυχώς όμως και από την πλευρά των εργαζομένων λείπουν τα αντανακλαστικά 

αντίδρασης, συσπείρωσης στα συνδικάτα και αποφασιστικής διαμαρτυρίας για εξελίξεις που τους 

απασχολούν συνήθως, μόνο, όταν αφορούν τους ίδιους… 

Το τεκμήριο του ενδιαφέροντος για το μέλλον της εργασίας στην Τράπεζα φάνηκε και στην 

πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας (23/10/2021), όπου αναλύθηκε όλη η ως άνω 

ζοφερή πραγματικότητα στην οποία συμφώνησε και ο παριστάμενος Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε.         

(Γ. Μότσιος) που επιβεβαίωσε τους κινδύνους από τις αντεργατικές προκλήσεις της εποχής μας που 

στην πιο ήπια μορφή τους οδηγούν στην υπερβολική συρρίκνωση και υποστελέχωση του Κλάδου 

μας. 

Στο χώρο μας με τις πρωτοβουλίες και τις συμφωνίες του Σωματείου μας (εκ του Νόμου το 

μόνο που διαβουλεύεται και υπογραφεί συμφωνίες με τον εργοδότη, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί 

το ΣΥΝΟΛΟ των εργαζομένων της Eurobank), μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ για 

οικονομοτεχνικούς/διαρθρωτικούς λόγους, ούτε ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ή 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ. 

Όλες οι εξωτερικεύσεις των εργασιών της Τράπεζας που παραχωρήθηκαν σε τρίτους έγιναν 

με την συναίνεση των εργαζομένων που αφορούσαν και κάτω από πλέγμα σοβαρών κινήτρων για 

την ομαλή μεταφορά της εργασιακής τους σχέσης στον διάδοχο εργοδότη. 

  Θα πρέπει όμως να μην εφησυχάζουμε. 

  Οι κίνδυνοι μας αφορούν όλους. 

  Η αδιαφορία για τα εργασιακά είναι εμπόδιο για μία πιο αποτελεσματική προστασία που 

μόνο τα συνδικάτα παρέχουν και όχι το μονομερές διευθυντικό δικαίωμα. 

Η Πολιτεία που έχει ενισχύσει και συνδράμει αποφασιστικά και διαχρονικά το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα οφείλει να λάβει μέτρα κατά της δραματικής συρρίκνωσης των Τραπεζών 

(Καταστήματα-ATMs-Προσωπικό) και κατά της σαλαμοποίησης των εργασιών τους και την 

αντίστοιχη εκχώρηση τους σε τρίτους (αποσχίσεις). 

Η ενότητα στη βάση των εργαζομένων και η συσπείρωση τους στα Συνδικάτα αποτελούν 

στοιχειώδες και αυτονόητο καθήκον τους.  
 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

                                     Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


