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Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
 

Πανελλήνιος  Σύλλογος Προσωπικού Eurobank Ergasias 
 

Σύλλογος Πληροφορικής Eurobank 

Σύλλογος Προσωπικού Eurobank (Πρώην Αθηνών) 

 
Αθήνα 5/08/2019 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 12 
 

 
Eurobank Holding 

 

Ενέργειες για εξασφάλιση των δικαιωμάτων 
όλων των Συναδέλφων 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Σε συνέχεια των ανακοινώσεών μας για τον εταιρικό μετασχηματισμό που υλοποιείται στην Τράπεζα 
και μέσα από την υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε, να κατοχυρώνουμε και να προστατεύουμε τα 
συμφέροντα και δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην Τράπεζα οφείλουμε να δηλώσουμε προς 
πάσα κατεύθυνση ότι, η ιστορία στο συνδικαλιστικό χώρο γράφεται από τους αγώνες των 
εργαζομένων και από τα οράματα, τις ιδέες και την αξιοπιστία αυτών που αφήνουν τη σφραγίδα τους 
σε διαχρονικές κατακτήσεις.  
 
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας προσάπτει κατηγορίες περί ανακριβειών.  
 
Για εμάς πρωταρχικός μας στόχος είναι η ουσία και συγκεκριμένα η προστασία των δικαιωμάτων 
όλων των συναδέλφων μας χωρίς πολλά λόγια και χωρίς πολυσέλιδες ανακοινώσεις που το μόνο που 
κάνουν είναι να αποπροσανατολίζουν. 
 
Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να καταθέσουμε ότι παραθέσαμε ακριβώς αυτά που μας μετέφερε η 
Διοίκηση της Τράπεζας. Θυμίζουμε λοιπόν, ότι α) η Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι ουδέποτε έγινε 
διαβούλευση για το θέμα αυτό με κανένα σωματείο στην Τράπεζα και β) δεσμεύτηκε ότι οποιαδήποτε 
επίδραση του εταιρικού μετασχηματισμού στο προσωπικό θα είναι σε εθελοντική βάση. 
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 
Η περίοδος που διανύουμε απαιτεί τη μέγιστη δυνατή συνεννόηση, ενότητα και υπεύθυνη στάση 
όλων αυτών που δραστηριοποιούνται στο συνδικαλιστικό χώρο. Είναι η ώρα όλοι οι Σύλλογοι στην 
Τράπεζα να συνταχθούμε και να διεκδικήσουμε έχοντας ως βάση την πρόσφατη συμφωνία της ΟΤΟΕ 
που σηματοδοτεί νέα δεδομένα και διαμορφώνει ένα θετικό προηγούμενο στον ευρύτερο 
συνδικαλιστικό χάρτη.   
 
Όσον αφορά τη Eurobank Holding και τους 46 υπαλλήλους που παραμένουν σε αυτή, η Διοίκηση 
δεσμεύεται για την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και των θέσεων εργασίας στο 
μέλλον, δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε να μην υπογραφεί σχετική τριμερής συμφωνία που θα 
κατοχυρώνει και νομικά αυτές τις δεσμεύσεις. 
 
Για το σκοπό αυτό σας παραθέτουμε σχετική επιστολή προς την Τράπεζα:  
 

Αθήνα, 01/08/2019 
                    Αρ. Πρωτ.: 13/2019 

 
«Προς :  

 
    1. Διευθύνοντα  Σύμβουλο Eurobank Ergasias 
 
        Κο Φωκίων Καραβία 
 
      2. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 
 
         Κα Αναστασία Πασχάλη  
 
 

  
Θέμα: Παραμονή Συναδέλφων στη Holding 
 
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας καθώς και των επαφών, συζητήσεων με τους 
συναδέλφους και τους Νομικούς Συμβούλους επιθυμούμε να σας θέσουμε το κάτωθι θέμα. 
 
Οι παντός είδους δεσμεύσεις που θα αναλάβει η Τράπεζα έναντι των συναδέλφων που θα 
παραμείνουν και δε θα μετακινηθούν στη «Νέα» Eurobank θα πρέπει να καταγραφούν σε έγγραφο, 
όπου θα υπογράφουν και τα τρία μέρη, δηλαδή, η Holding Εταιρεία, η «Νέα» Eurobank και ο 
υπάλληλος. 
 
Καθότι και τα τρία μέρη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και δικαιώματα. 
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Η πρότασή μας αυτή ουδόλως αμφισβητεί τις προθέσεις σας και την εγκυρότητα των εγγράφων σας 
αλλά δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια, κατοχύρωση και νομική κάλυψη στους συναδέλφους σε 
βάθος χρόνου. 
 
Για τυχόν διευκρινήσεις ή προσθήκες επί της ουσίας των δεσμεύσεων θα επανέλθουμε εγκαίρως. 
 
Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση σας και αναμένουμε ενημέρωση επί της πρότασής μας.»    
 
Καλούμε όλους τους Συλλόγους στην Τράπεζα να συνταχθούμε σε αυτή την πρόταση. 
 
Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε μαζί και να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων 
φροντίζοντας για την εργασιακή ειρήνη στο χώρο μας χωρίς να υπονομεύονται τα δικαιώματα τον 
εργαζομένων. 
 
Διαδικασίες fast track χωρίς την δυνατότητα επιλογής αλλά της αναγκαστικής μεταβολής των όρων 
εργασίας, μας βρίσκουν απέναντι.  Μην ξεχνάμε ότι σύντομα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το 
θέμα των κόκκινων δανείων – FPS. 
 
Ο συνδικαλιστικός ρόλος απαιτεί σοβαρότητα και ευθύνη. 
 
Αυτό το αποδεικνύουμε σε κάθε μας κίνηση και κάθε ανακοίνωση που δημοσιεύουμε για την 
ενημέρωση σας. 
 
Ελπίζουμε να έχει γίνει από όλους κατανοητό ότι, όπως σε όλες τις κρίσιμες περιόδους, έτσι και τώρα 
θα κινηθούμε με απόλυτη υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σοβαρότητα ώστε να διασφαλίσουμε τα 
συμφέροντα των εργαζομένων αλλά και να συμβάλλουμε στον ομαλό και αποτελεσματικό 
μετασχηματισμό της Τράπεζας. 
 
    
 

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 

  

 


