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   Αζήλα, 28 επηεκβρίοσ 2012 

      
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 11 

 

ΑΠΔΡΓΙΑ 
ΣΔΣΑΡΣΗ 3 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

 
 
σλαδέιθηζζες, σλάδειθοη, 
 
 

Δηαλύνπκε ηηο πιένλ θξίζηκεο εκέξεο γηα ην εξγαζηαθό καο κέιινλ. Σν 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο θαη  

θαηόπηλ πνιύσξσλ θαη δηαξθώλ εθηάθησλ ζπλεδξηάζεσλ, πξνρώξεζε ζε κηα 

ζεηξά παξάιιεισλ ελεξγεηώλ θαη παξεκβάζεσλ. 

 

Έρνληαο ήδε δηαπηζηώζεη ηελ άξλεζε εθ κέξνπο ηεο Δηνίθεζεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζηαγέο ηνπ Επξσπατθνύ Δηθαίνπ, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ 

έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο εμειίμεηο, θαζώο θαη ηε 

δηαβνύιεπζε κε απηνύο, αθόκα θαη κεηά από ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πιιόγνπ λα 

πξνθαιέζεη ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο κέζσ ηηο επηζηνιήο πνπ ζαο έρεη 

ήδε θνηλνπνηεζεί, απνθάζηζε θαη απέζηεηιε εμώδηθν, ην νπνίν θαη ζαο 

παξαζέηνπκε ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο. 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ 

Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ Επξσπατθνύ Εξγαζηαθνύ πκβνπιίνπ παξνπζία 

Ννκηθνύ θαη Οηθνλνκνηερληθνύ Επηηειείνπ ηνπ πιιόγνπ, ηελ Πέκπηε 27 
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επηεκβξίνπ. Επηβεβαηώζεθε ε έιιεηςε νπνηαζδήπνηε δέζκεπζεο ζρεηηθά κε 

ηα Εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα. 

 

Ακέζσο κεηά, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Δηεπζύλνληνο 

πκβνύινπ θνπ Strub κε ηελ Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ Επξσπατθνύ 

Εξγαζηαθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ καο Γ. 

Κσλζηαληηλόπνπινπ, ζηελ νπνία επαιεζεύηεθε ε άρλεζε ηες Γηοίθεζες λα 

ζσκπερηιάβεη δηαβεβαηώζεης γηα ηελ προζηαζία ηωλ εργαδοκέλωλ. 

 

Έρεη ήδε νξηζηεί ζπλάληεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηε Δηνίθεζε 

γηα ηε Δεπηέξα 1ε Οθησβξίνπ. Είλαη κηα ηειεπηαία επθαηξία λα ιάβνπκε ζαθείο 

απαληήζεηο ζρεηηθά κε ό,ηη πξνηίζεηαη ή όρη λα εγγπεζεί ξεηά ε Credit Agricole 

γηα ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα ζην λέν ζρήκα. Απαίηεζή κας είλαη λα 

ζσκπερηιεθζούλ ζαθείς εγγσήζεης ζηα ζσκβόιαηα κεηαβίβαζες, θαη ότη 

ηα δεηήκαηα ασηά λα κεηαηεζούλ προς δηαπραγκάηεσζε κε ηολ λέο 

ηδηοθηήηε, όποηος θη αλ είλαη ασηός.  

 

πλνςίδνπκε ηα έμη ζεκεία ζηα νπνία νπζηαζηηθά έρνπκε ήδε εζηηάζεη κε 

ηηο επηζηνιέο καο πξνο θάζε εκπιεθόκελν θνξέα : 

 Δηαζθάιηζε όισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο καο. 

 Δηαβεβαίσζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ καο. 

 Δηαηήξεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ, θαη εμαζθάιηζε  

απνδνρήο θαη εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε 

Εκπνξηθή Σξάπεδα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Σακείσλ καο (Επηθνπξηθό 

θαη Τγείαο).  

 Ρεηή δέζκεπζε γηα ηελ νκαιή έληαμε θαη ηελ ηζόηηκε  ππεξεζηαθή 

εμέιημε ησλ πξνεξρόκελσλ από ηελ Εκπνξηθή Σξάπεδα 

εξγαδνκέλσλ ζην λέν ζρήκα. 

 εβαζκό θαη απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο 

θαζώο θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ από πάζεο θύζεσο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο (Επηρεηξεζηαθέο, Κιαδηθέο, Οξγαληζκό Πξνζσπηθνύ, 

νκαδηθά αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα θ.ι.π.). 
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 Οπζηαζηηθή ζπκκεηνρή καο ζηε θάζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη 

ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα αθνξνύλ ζε εξγαζηαθά ζέκαηα. 

 
 
σλαδέιθηζζες, σλάδειθοη, 
 
 

 Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ, απνθάζηζε νκόθσλα ηελ άκεζε 

θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 24ωρε Προεηδοποηεηηθή Απεργία γηα ηελ εξρόκελε Σεηάρηε 3 

Οθηωβρίοσ. 

 

 Πεξηνδεία θιηκαθίσλ ηνπ πιιόγνπ ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο πξνο 

ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 

 ύγθιεζε Έθηαθηες Γεληθής σλέιεσζες ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, κεηά 

από ηελ νπνηαδήπνηε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο Credit Agricole.   

 
 

Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ε ζπζπείξσζε γύξσ από ην ύιινγν θαη ε 

καδηθή ζπκκεηνρή απνηειεί κολόδροκο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

καο. Η ζπκκεηνρή θαη ε ελόηεηα όισλ καο είλαη απνιύησο αλαγθαία. 

Παξακέλνπκε πηο αποθαζηζκέλοη από ποηέ γηα πεξαηηέξσ εληαηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, θαη απηό είλαη κήλπκα πνπ απνζηέιινπκε πξνο πάζα 

θαηεύζπλζε. 

 

Με  ζσλαδειθηθούς  ταηρεηηζκούς 

 
 

                 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
 

ΓΙΩΡΓΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ          ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ 
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««« 

ΕΝΩΠΘΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΘΟΤ ΔΘΚΑΣΗΡΘΟΤ ΚΑΘ ΑΡΥΗ 

ΕΞΩΔΘΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΔΗΛΩΗ 

ΜΕ ΕΠΘΦΤΛΑΞΗ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ 

 

Τεο πξσηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ», πνπ εδξεύεη ζηελ 

Αζήλα, νδόο Εππόιηδνο αξ.  8  θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

ΠΡΟ 

 

Τελ αλώλπκε Τξαπεδηθή Εηαηξεία κε ηελ επσλπκία « ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ 

ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. »  πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Σνθνθιένπο αξ. 11   θαη εθπξνζσπείηαη 

λόκηκα. 

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ :  

1. Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Εξγαηώλ Ειιάδαο ( Γ..Ε.Ε. ). 

2. Οκνζπνλδία Τξαπεδνϋπαιιειηθώλ Οξγαλώζεσλ Ειιάδαο (Ο.Σ.Ο.Ε.) 

3. European Works Council (E.W.C. ) 

------------------------ 

Με ηελ παρούζα ζας επηζεκαίλοσκε ηης παραιείυεης ζας ζτεηηθά κε ηελ εθπιήρφζε 

ηφλ λοκίκφλ σποτρεώζεώλ ζας ζηελ δηαδηθαζία κεηαβίβαζες ηες Σράπεδας, οη οποίες 

απορρέοσλ από ηο Εζληθό θαη Κοηλοηηθό Δίθαηο θαη αθορούλ ζηελ προζηαζία ηφλ 

δηθαηφκάηφλ ηφλ εργαδοκέλφλ ηες Σράπεδας. 

Οη παξαιείςεηο ζαο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη 

δηαβνύιεπζεο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην ΠΔ 178/2002 ( Μέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο επηρεηξήζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ή 

ηκεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ ή επηρεηξήζεσλ ) κε ην νπνίν ελζσκαηώζεθε ζην Εζληθό Δίθαην ε 

νδεγία 98/50/ΕΚ.  

Επίζεο θαη κε ηα νξηδόκελα ζην ΠΔ 240/2006 « πεξί ζεζπίζεσο γεληθνύ πιαηζίνπ 

ελεκεξώζεσο θαη δηαβνπιεύζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ», ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/14/ΕΚ. 

Εηδηθόηεξα :  

Σύκθσλα κε ην άρζρο 8 ηοσ άλφ Π.Δ. 178/2002 ( άρζρο 6 ηες οδεγίας ) 

« 1. Ο κεηαβηβάδωλ θαη ν δηάδνρνο ππνρξενύληαη λα πιεξνθνξνύλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ηνπο, πνπ ζίγνληαη από κία κεηαβίβαζε, γηα ηα αθόινπζα ζεκεία:  

α) ηελ εκεξνκελία ή ηελ πξνηεηλόκελε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο,  
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β) ηνπο ιόγνπο ηεο κεηαβίβαζεο, 

γ) ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλωληθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο από ηε κεηαβίβαζε, 

δ) ηα πξνβιεπόκελα κέηξα όζνλ αθνξά ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Ο κεηαβηβάδωλ ππνρξενύηαη λα γλωζηνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ηνπ, εγθαίξωο, πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαβίβαζεο. Ο δηάδνρνο ππνρξενύηαη 

λα γλωζηνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ, εγθαίξωο, θαη 

νπωζδήπνηε πξηλ νη εξγαδόκελνί ηνπ ζηγνύλ άκεζα από ηε κεηαβίβαζε, ωο πξνο ηηο ζπλζήθεο 

απαζρόιεζεο θαη εξγαζίαο ηνπο. 

2. Όηαλ ν κεηαβηβάδωλ ή ν δηάδνρνο πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ κέηξα αιιαγήο ηνπ θαζεζηώηνο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ηνπο, είλαη ππνρξεωκέλνη λα πξνβαίλνπλ εγθαίξωο ζε δηαβνπιεύζεηο γηα ηα κέηξα απηά 

κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ ελ ιόγω εξγαδνκέλωλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκθωλία. 

3. Τα απνηειέζκαηα ηωλ δηαβνπιεύζεωλ θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθό ζην νπνίν δηαηππώλνληαη νη 

ηειηθέο ζέζεηο ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ. 

4. Οη ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν ηζρύνπλ αλεμάξηεηα από ην αλ ε απόθαζε πεξί 

κεηαβίβαζεο έρεη ιεθζεί από ηνλ εξγνδόηε ή από επηρείξεζε πνπ ειέγρεη ηνλ εξγνδόηε. 

Επίζεο, ε κε παξνρή πιεξνθνξηώλ από ηελ επηρείξεζε πνπ ειέγρεη ηνλ εξγνδόηε δελ απνηειεί ιόγν κε 

ηήξεζεο ηωλ ππνρξεώζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν...». 

 

Επεηδή νπδεκία ππνρξέωζε από ηηο εηδηθώο νξηδόκελεο ζην άξζξν 8 ηνπ άλω Π.Δ 178/2002 έρεηε 

εθπιεξώζεη κέρξη ζήκεξα. 

Επεηδή αθόκα ην αλσηέξσ Π.Δ. 240/2006, ζεζπίδεη έλα γεληθό πιαίζην ελεκεξώζεσο θαη 

δηαβνπιεύζεσλ κεηαμύ εξγνδόηε θαη εξγαδνκέλσλ ε δε ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε είλαη 

επξεία θαη θαιύπηεη θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο επηρείξεζεο θαη 

επεξεάδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.    

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, 

Α ΚΑΛΟΤΜΕ  

Να εθπιεξώζεηε ζην ζύλνιό ηνπο ηηο λόκηκεο ππνρξεώζεηο ζαο 

 

ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ 

Όηη, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε δηνίθεζε ηνπ Σπιιόγνπ καο ζα αζθήζεη ηα λόκηκα 

δηθαηώκαηά ηεο. 

 

Αξκόδηνο Δηθαζηηθόο Επηκειεηήο λα επηδώζεη λόκηκα ηελ παξνύζα πξνο απηόλ πνπ 

απεπζύλεηαη πξνο γλώζε θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθνληαο ζπγρξόλσο απηήλ ζηελ 

έθζεζε επίδνζήο ηνπ.  
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Αζήλα 27.  09.  2012 

 

         ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΩΔΙΚΩ ΠΡΟΚΑΛΟΤΑ ΚΑΙ ΔΗΛΟΤΑ  

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                                                                  

  

 

Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ                                       Π. ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ 

 

                                                                                                                                                »»» 


