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Ξενοδοχείο «DIVANI CARAVEL»  
(Βασ. Αλέξανδρου 2, Αθήνα) 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Αυτές τις ημέρες κυκλοφορεί ανάμεσά σας ο 39ος Διοικητικός Απολογισμός του 

Σωματείου μας, στις 80 σελίδες του οποίου αναπτύσσεται η συλλογική μας 
δράση/πεπραγμένα του πανηγυρικά εκλεγμένου νέου Δ.Σ. για το διάστημα: Μάιος 2015 
– Απρίλιος 2016. 

 
Ο χρόνος λογοδοσίας μας ίσως ήταν ο πιο κρίσιμος στην ιστορία του 

τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος και σίγουρα καθοριστικός για το 
μέλλον των Τραπεζών  και της απασχόλησης στον κλάδο μας («Τραπεζική Αργία», 
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«Capital Controls», νέα stress tests Τραπεζών, νέα Ανακεφαλαιοποίηση, νέο Μνημόνιο, 
καλπασμός ανεργίας, νέες επιβαρύνσεις στο ασφαλιστικό και φορολογικό, στασιμότητα 
1,5   έτους στην αξιολόγηση της χώρας, αβεβαιότητα ….) 

 
Καταφέραμε να κρατηθούμε ζωντανοί με ελάχιστες απώλειες κι αυτές ήταν 

αδύνατο να τις αποφύγουμε, αφού ήταν εξωγενείς. Υπογράψαμε όμως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, επικαιροποιήσαμε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΕΡΓΑΣΙΑΣ) και είχαμε απόλυτη επιτυχία στις εκλογές μας. 

Αυτές τις κατακτήσεις πρέπει να τις στηρίξουμε δυνατά στην επικείμενη Γενική 
μας Συνέλευση, όπου θα παρουσιάσουμε κι άλλες πτυχές της δράσης μας, αλλά και θα 
ενημερώσουμε με στοιχεία για τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν: 

• Την διατήρηση της απασχόλησης 
• Την εθελούσια έξοδο του Προσωπικού 
• Τα προβλήματα που προέκυψαν από την πρόσφατη ψήφιση του νέου 

Μνημονίου (Ασφαλιστικό – Φορολογικό) 
• Τις εξελίξεις στον Τραπεζικό Κλάδο. 
 
Είμαστε το Σωματείο με την πλουσιότερη δράση και τηρουμένων των αναλογιών 

τις μεγαλύτερες επιτυχίες μέσα σ΄ ένα περιβάλλον καταθλιπτικό και ασφυκτικό για 
τους εργαζόμενους. 

 

Εσύ συνάδελφε/ισσα 

 θα έρθεις να ενημερωθείς για τα θέματά σου; 

 Θα έρθεις να στηρίξεις τη δουλειά σου; 

 Θα έρθεις να ενισχύσεις το Σωματείο σου; 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΟΛΑ ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ 

ΕΛΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/05/2016 

Ώρα 16:30 – Ξενοδοχείο CARAVEL. 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                        Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 


