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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11 
 

 
Eurobank Holding 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές με ανακοινώσεις μας (Νο21/27-11-2018, Νο22/5-12-2018, Νο02 

22/01/2019) ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υλοποιηθούν εξαιρετικά κρίσιμες επιχειρηματικές 

αποφάσεις στην Eurobank με στόχο να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε, η 

Τράπεζα μας να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες συνθήκες της αγοράς και του υπαρξιακού της 

ρόλου, αυτού  της ενίσχυσης και χρηματοδότησης της Ελληνικής Οικονομίας. 

 

1. Δημιουργία Νέας Eurobank & Eurobank Holding 

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για τη δημιουργία της νέας Τράπεζας η οποία θα 

αναλάβει τον κλάδο της Τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank ενώ, η νυν Eurobank θα 

μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών «Eurobank Holding». 

 

Η Νέα Τράπεζα «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.»  θα είναι θυγατρική της «Eurobank Holding». 
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Στην εταιρεία «Eurobank Holding» θα παραμείνουν μερικές 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 σε τρίτους. 

 

Οι παραπάνω δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία είναι απαραίτητες βάσει νομικών 

απαιτήσεων και περιλαμβάνουν τη θυγατρική Business Exchange Α.Ε. όπως και υπηρεσίες α) 

ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, β) ηλεκτρονικής διακίνησης 

τιμολογίων, γ) τήρησης μετοχολογίου, δ) εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη 

εξυπηρετούμενων δανείων στην Νέα Τράπεζα και στις εταιρείες του ομίλου, ε) πληροφορικής προς 

εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό, στ) ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές καθώς επίσης και τις 

κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. 

 

Για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα μεταφερθούν στη Νέα Eurobank έχουμε τη 

δέσμευση της Διοίκησης ότι θα πραγματοποιηθεί με τη νομική μορφή της καθολικής διαδοχής. 

Όπερ σημαίνει ότι μεταφερόμαστε με όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις ίδιες Ατομικές και 

Συλλογικές Συμβάσεις. 

 

Η παραπάνω απόφαση για τη διατήρηση εργασιών στην Eurobank Holding επηρεάζει 46 

συναδέλφους, οι οποίοι σήμερα, ενημερώνονται για το εν λόγω θέμα από τη Διοίκηση της Τράπεζας. 

Οι Σύλλογοί μας, με παρεμβάσεις τους σε ενημερωτικές συναντήσεις με την Τράπεζα, απαίτησαν η 

όλη διαδικασία για τους συναδέλφους που θα παραμείνουν στη Holding να είναι σε εθελοντική 

βάση και με διασφάλιση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων με πρώτιστο τη διασφάλιση της 

απασχόλησης. 

 

Κάνουμε γνωστό στους συναδέλφους, ότι στη συνάντηση που είχαμε την Πέμπτη 18/07/2019 με την 

κα. Πασχάλη και τον κο. Σωτηρόπουλο θέσαμε με έμφαση και απαιτήσαμε η παραμονή των 

συναδέλφων στη Holding εταιρεία να είναι με την εθελοντική συναίνεση των συναδέλφων. 
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Το αίτημά μας έγινε αποδεκτό από την Τράπεζα και δεσμεύτηκε επ’ αυτού. 

 

Ζητάμε από όλους τους Συλλόγους να πάρουν ξεκάθαρα θέση ότι απαράβατος όρος είναι η 

εθελοντική συμμετοχή των συναδέλφων. 

 

Αποσαφηνίζουμε επίσης ότι, οι συναντήσεις μας με την Τράπεζα είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε 

καμιά περίπτωση δεν πραγματοποιήθηκε με την κατά το νόμο διαδικασία της «ενημέρωσης και 

διαβούλευσης». 

 

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Τράπεζας δεν πραγματοποιήθηκε καμιά διαδικασία 

διαβούλευσης για το εν λόγω θέμα με κανένα Σύλλογο στην Τράπεζα μας. 

 

Δηλώνουμε ότι όλα τα κείμενα θα τα εξετάσουμε λεπτομερειακά με του Νομικούς μας Συμβούλους 

ώστε να διασφαλίσουμε πλήρως τις νομικές δεσμεύσεις της Τράπεζας.   

 

2. Πώληση FPS 

Η Τράπεζα βρίσκεται ήδη σε διαδικασίες αποκλειστικής διαπραγμάτευσης με την Pimco για την 

πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής της στην FPS. 

 

Το χρονοδιάγραμμα της Τράπεζας ορίζει την κατάληξη της συμφωνίας έως 30/09/2019 και την 

ολοκλήρωση της έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

 

Οι θέσεις μας είναι απολύτως ξεκάθαρες, σαφείς και γνωστές στη Διοίκηση της Τράπεζας. 

 

Επιπλέον, σήμερα έχουμε ως βάση και οδηγό, τη Συμφωνία της ΟΤΟΕ με την Τράπεζα Πειραιώς για 

την ανάλογη μεταβίβαση της διαχείρισης των κόκκινων δανείων σε νέα εταιρεία. 
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Βασικές μας θέσεις είναι και παραμένουν: 

 Η συναινετική εθελοντική συμμετοχή. 

 Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όπως αυτά ορίζονται στις Ατομικές και 

Συλλογικές μας Συμβάσεις. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση. 

 

Οι Σύλλογοί μας θα διασφαλίσουν με κάθε τρόπο τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και θα 

αξιοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν ώστε να παρέμβουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη 

διαμόρφωση των νέων συνθηκών. 

 

Θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέωση για τη δύσκολη περίοδο και τα θέματα που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε, όλοι οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα να λειτουργήσουμε, 

ενωτικά και με πνεύμα συνεργασίας. 

 

Διαχρονικά έχει αποδεχθεί ότι η συμμετοχή, η συμβολή και οι παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ δημιουργούν 

συναινέσεις και διαμορφώνουν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους και το 

τραπεζικό σύστημα. 

Αυτά θα επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. 

 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 
   ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                              ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ                                  ΣΕΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

  

 


