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Business Acquiring 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

 

Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων στο θέμα της μεταβίβασης του προσωπικού του Acquiring και ύστερα 

από σχετικό αίτημα του Συλλόγου μας (επιστολή μας Νο 35-09/12/2021) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 

20/12/2021 συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου με την Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ομίλου, Γενικό Διευθυντή Eurobank ΑΕ κα. Πασχάλη Αναστασία και τον Διευθυντή Εργασιακών 

Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας κο. Σωτηρόπουλο Παναγιώτη. 

 

Στη συνάντηση η πλευρά της Τράπεζας μας ανέλυσε τη σημασία της στρατηγικής αυτής επιχειρησιακής 

κίνησης και την ικανοποίηση της για την επίτευξη της σχετικής συμφωνίας. Η εν λόγω συμφωνία 

επικυρώθηκε με Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και του αντιπροσωπευτικού Σωματείου. 

 

Επιπροσθέτως μας αναλύθηκε και όλο το πλέγμα των οικονομικών κινήτρων που θα δοθούν στους 

συναδέλφους για τη μετακίνησή τους στη νέα εταιρεία.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι, από τον Μάρτιο του 2021 αποδεχθήκαμε (επιστολή μας Νο 13-17/03/2021) την πρόταση 

του Σωματείου ΠΑΣΥΠΕ για συνεργασία, και με τον αντιπροσωπευτικό σύλλογο, ώστε να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας και να διαμορφώσουμε ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης του θέματος.  Παρόλα αυτά, το 

αντιπροσωπευτικό σωματείο προχώρησε σε συναντήσεις με την Τράπεζα χωρίς ουδεμία ενημέρωση και 

σε μια συμφωνία που δεν συνάδει με τις θέσεις μας, τις θέσεις των άλλων σωματείων στην Τράπεζα, τις 

θέσεις της Ομοσπονδίας μας (ΟΤΟΕ) και ουσιαστικά ούτε με τη σχετική για το θέμα επιστολή του ίδιου 

του σωματείου (Α.Π.:871- 29/07/2021).  

 

Ως Σύλλογος εκφράσαμε τις θέσεις μας: 
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 Τον οικειοθελή χαρακτήρα και τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων στην επιλογή να 

μετακινηθούν στη νέα εταιρεία. 

 Την πλήρη αντίθεση μας στην εφαρμογή του Π.Δ. 178, το οποίο ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στις 

Τράπεζες. Αντιθέτως, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα μοντέλο διαχείρισης στα πρότυπα της doValue 

και της Intrum. 

 Την αντίθεση μας στη μεταβίβαση Τραπεζικών εργασιών και την περαιτέρω συρρίκνωση του 

κλάδου. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

 
Πέραν όμως των βασικών μας θέσεων τονίζουμε ιδιαίτερα τα εξής που θεωρούμε απαραίτητα να 

προστεθούν στην συμφωνία ή και ακόμη να διευκολύνουν στην πρακτική της εφαρμογή. 

 

 Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες του Acquiring είναι τραπεζικές εργασίες και συνεπώς οι εργαζόμενοι που 

εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο. Η προστασία των θέσεων εργασίας 

καθώς και το ενιαίο εργασιακό καθεστώς στον κλάδο θα διασφαλίζεται από την κλαδική σύμβαση. Γι’ 

αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο η κλαδική σύμβαση να ισχύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

μιας δεκαετίας όπως και σε άλλες περιπτώσεις στον κλάδο. 

 

 Οι θέσεις της ΟΤΟΕ και όλων των Συλλόγων είναι απολύτως σαφείς ότι η όλη διαδικασία πρέπει να 

υλοποιηθεί σε συναινετική και εθελοντική βάση. Είναι βασική μας αμετάκλητη θέση και πρέπει με κάθε 

τρόπο να διασφαλιστεί. Η πρόταση που διαβάσαμε για εθελουσία με το 150% της νόμιμης αποζημίωσης 

δεν μπορεί να εκληφθεί ως επιλογή καθότι για πολλούς συναδέλφους σημαίνει λιγότερες απολαβές από 

το να πάνε στην νέα εταιρεία.  

 

 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναζητηθεί η δυνατότητα συναινετικής λύσης. Προτείνουμε να δοθεί η 

δυνατότητα και σε συναδέλφους που εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες της τράπεζας εφόσον το επιθυμούν 

να μεταβιβαστούν στη νέα εταιρεία. Υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος ώστε να εκπαιδευτούν στο 

αντικείμενο.  Παράλληλα η φορολόγηση του κινήτρου πρέπει να αρθεί και το κίνητρο να αποδοθεί στο 

ακέραιο.  
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Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός  κατά πόσο οι συμφωνίες όπου αναφέρονται σε πρόσφατες ανακοινώσεις 

δεσμεύουν και τον αγοραστή (Wordline). Περιμένουμε να δούμε τα γραπτά κείμενα. 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

 

Επανερχόμαστε εκ νέου και καλούμε όλους τους Συλλόγους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μαζί με την 

Ομοσπονδία μας ΟΤΟΕ, ώστε να βρεθεί μια λύση και που δεν θα καθιερώσει ένα δυσμενές προηγούμενο 

για τον κλάδο μας.           

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


