
 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΠ) 

Στην Αθήνα σήμερα, 31 Ιουλίου 2020 μεταξύ: 

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ.4, ΑΦΜ 094014298, ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα 

για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. 

Χρήστο Μεγάλου και τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γεώργιο 

Γεωργόπουλο. 

2. Της Αντιπροσωπευτικής Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία 

«Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη 

Σερβίας 2, ΑΦΜ 099911343, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ιωάννη Κάκκα και τον Γεν. Γραμματέα κ. Στυλιανό Μουλακάκη. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

(α) η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού της, 

με στόχο την εξυγίανση των στοιχείων ενεργητικού και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, θα 

προχωρήσει σε απόσχιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της σε μία νέα κατά 100% θυγατρική 

τράπεζα («NewCo»), ενώ παράλληλα, επιλεγμένες δραστηριότητες θα διατηρηθούν στη μητρική 

εταιρεία του Ομίλου («HoldCo»), η οποία θα μετεξελιχθεί σε χρηματοδοτική εταιρεία 

συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

(β) οι δραστηριότητες που αφορούν: Group Planning, IR & ESG, Μετοχολόγιο Τράπεζας,  

Bancassurance – Strategy & MIS Monitoring, Bancassurance – Product Development,   

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (προερχόμενες από την Excelixi), που σήμερα είναι στη Τράπεζα 

Πειραιώς καθώς και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές, θα διατηρηθούν στη HoldCo. 

 

 



 

 

 

 

(γ) ο εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.11.2020 και η 

λειτουργία της HoldCo και της NewCo αναμένεται να εκκινήσει την 1.12.2020,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Στην NewCo θα μεταφερθούν τα καταστήματα και όλες οι υποδομές της Τράπεζας που 

σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες και όλο το προσωπικό που απασχολείται στις εργασίες 

αυτές. 

2. Στην HoldCo θα διατηρηθούν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. β’ 

παραπάνω παράγραφο και τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται κυρίως με την παροχή 

υπηρεσιών σε ομιλικό επίπεδο, υπηρεσιών προς τους μετόχους, τραπεζοασφαλιστικές 

εργασίες και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και όλο το προσωπικό που απασχολείται 

στις εργασίες αυτές. 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2002, όλοι οι εργαζόμενοι που θα μεταφερθούν στη 

NewCo, θα μεταφερθούν με τους ίδιους όρους και τις συνθήκες εργασίας, διατηρώντας τα 

δικαιώματά τους από τις ατομικές, τις εκάστοτε ισχύουσες επιχειρησιακές συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας με τον αντιπροσωπευτικό σύλλογο, τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας με την ΟΤΟΕ, τον Κανονισμό Εργασίας τους, τα ομαδικά ασφαλιστήρια 

προγράμματα σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και όλες τις παροχές τους 

και γενικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και στη NewCo. Επίσης, θα 

συνεχίσει να ισχύει ο Κανονισμός Αξιολόγησης και όλες οι Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού 

του Ομίλου, όπως ( Εκπαίδευσης,  Μετακινήσεων, Τοποθετήσεων, κα). 

4. Όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας που θα παραμείνουν στη HoldCo θα συνεχίσουν να 

απασχολούνται, δυνάμει του ΠΔ 178/2002 υπό τους ίδιους όρους και τις συνθήκες εργασίας, 

διατηρώντας τα δικαιώματά τους από τις ατομικές, τις εκάστοτε ισχύουσες επιχειρησιακές 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τον αντιπροσωπευτικό σύλλογο, τις εκάστοτε ισχύουσες 

κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας με την ΟΤΟΕ, τον κανονισμό εργασίας, τα ομαδικά 



 

 

ασφαλιστήρια προγράμματα σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και όλες 

τις παροχές τους και γενικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και στη 

HoldCo. Επίσης, θα συνεχίσει και στη HoldCo να ισχύει ο Κανονισμός Αξιολόγησης και όλες οι 

Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου (Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης, Μετακινήσεων, 

Τοποθετήσεων, κα). Οι προαναφερθέντες όροι θα αποτελούν όρους των ατομικών 

συμβάσεων εργασίας, δυνάμει των οποίων θα απασχολείται το τραπεζοϋπαλληλικό 

προσωπικό της Τράπεζας που θα παραμείνει στην HoldCo. 

5. Σε περίπτωση λύσης από την HoldCo της σύμβασης εργασίας, οιουδήποτε εκ των 

παραμενόντων εργαζομένων, για οικονομοτεχνικούς λόγους, ή λόγω αναδιοργάνωσης και όχι  

για σπουδαίο λόγο που να αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, η NewCo δεσμεύεται να 

αναλάβει τη σύμβαση εργασίας του, με διατήρηση των πάσης φύσεως εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας 

του. 

6. Τόσο οι εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν την εργασία τους στη NewCo, όσο και οι εργαζόμενοι 

που θα παραμείνουν στην HoldCo και είναι ασφαλισμένοι στο τ. ΤΕΑΠΕΤΕ , στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, 

στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και στο τ. ΤΑΠΕΤΒΑ, διατηρούν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα ως έχουν. 

7. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν σχεδιάζει να τροποποιήσει μονομερώς, όρο ή συνθήκη εργασίας. 

8. Τα ανωτέρω θα συμπεριληφθούν και στη σύμβαση διάσπασης. 

 

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι 

 

 

Για την Τράπεζα Πειραιώς Για τον ΣΕΤΠ 


