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Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ  Ν o 5 2  /  2 6 - 0 5 - 2 0 1 6   
 
 

Τακτική Γενική Συνέλευση 14 Μαΐου 2016 
 

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η  Τ Ω Ν  Θ Ε Σ Ε Ω Ν  Μ Α Σ  

Κ Α Θ Ο Λ Ι Κ Η  Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  9 7 %  Σ Τ Η Ν  Λ Ο Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α  Τ Ο Υ  Δ . Σ .  
 
 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14/05/2016 στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 
“Divani Caravel” η μεγαλειώδης Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας. Στις 
καταστάσεις παρουσίας υπέγραψαν 398 μέλη. 

Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. που λήφθηκαν με ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ο μ ό φ ω ν ε ς: 
Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ., επί της διαδικασίας, εκλογή εφορευτικών επιτροπών για την έγκριση 
του Διοικητικού Απολογισμού, του Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και της Έκθεσης της 
Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. 
 

Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. 14/05/2016 
Ψηφίσαντα μέλη: 353 

Ψηφοφορίες ΝΑΙ Ποσοστό ΟΧΙ Λευκά 

Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 338 96,57% 12 3 

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 338 96,57% 12 3 

Έγκριση Προϋπολογισμού 340 97,14% 10 3 

Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής 
Επιτροπής 

340 97,14% 10 3 

 

Ευχαριστούμε και από το σημείο αυτό τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη που μας 
περιβάλουν, μέσω των συντριπτικών αυτών ποσοστών έγκρισης των πεπραγμένων του Δ.Σ. 

 

 

Άποψη της μαζικής Γ.Σ του Union Eurobank 
 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
E.F.G. EUROBANK 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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Π ρ ο ε δ ρ ε ί ο  τ η ς  Γ ε ν ι κ ή ς  Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς  
 

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους εξής συναδέλφους, για να διευθύνουν τις 
εργασίες:  

 Μαρτίδης Νίκος (Πρόεδρος) 
 Πρανδέκα Μαρία (Αντιπρόεδρος) 
 Ωραιοπούλου Κατερίνα (Γραμματέας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

To Προεδρείο της Γ.Σ.  
 

V i d e o  
Η συνολική συλλογική δράση παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά με την προβολή σχετικού 

βίντεο που καταχειροκροτήθηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.  
 

Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς  σ τ η ν  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ Δ.Σ. 
Στάθης Χαρίτος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 
Εισηγήθηκε τον προς έγκριση 39ο Διοικητικό Απολογισμό του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως αυτός έχει διανεμηθεί στο σύνολο των μελών του Σωματείου με ειδική 
έκδοση. 

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας: 
“Η υπό κρίση περίοδος αποτελεί τον 1ο χρόνο της θητείας του παρόντος Δ.Σ. του 

Σωματείου μας. 
Βιώνουμε ως πολίτες και ειδικά ως εργαζόμενοι, στον ευαίσθητο χρηματοπιστωτικό 

τομέα, τις συνέπειες της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης που μεταλλάχτηκε σε τραπεζική 
και κοινωνική κρίση, χωρίς δυστυχώς τα παθήματα του παρελθόντος να αποτελούν και τα 
μαθήματα της τωρινής και της μελλοντικής πορείας του τόπου… 

Η έλλειψη δημοσιονομικού ελέγχου συνέστησε την αρχή των οικονομικών 
προβλημάτων της χώρας, όσο κι αν αυτή η διαπίστωση θίγει το πολιτικό Προσωπικό που είτε 
κυβέρνησε, είτε είχε μόνιμο ως προσανατολισμό τον κρατικοδίαιτο χαρακτήρα 
διακυβέρνησης. 

Η χώρα σήμερα (άρα και οι Τράπεζες που ακολουθούν την μοίρα της) βρίσκεται σε 

κρίση ρευστότητας, στην οποία οδηγήθηκε από τα μη βιώσιμα αναπτυξιακά μονοπάτια που 
τερματίστηκαν, όταν σταμάτησαν οι κεφαλαιακές εισροές, σε τρόπο που είμαστε 
αναγκασμένοι να επαναφέρουμε τις δαπάνες (κρατικές και ιδιωτικές) στα επίπεδα της 
παραγωγής. 

Η αναχώρηση σχεδόν του συνόλου των ξένων Τραπεζών από την Ελλάδα (ακόμα και 
με ζημιά τους) ήταν «καμπανάκι» που δεν λάβαμε σοβαρά υπόψη. 

Όταν όμως οι Τράπεζες στην Ελλάδα συρρικνώθηκαν στις τέσσερις (4) συστημικές + 
μία (Τράπεζα Αττικής) τότε όλοι συνειδητοποιήσαμε τις επιπτώσεις της κρίσης στον Κλάδο 
μας. Από τις 66.165 θέσεις εργασίας το 2008, βρεθήκαμε στις 45.500 το 2014 (απώλεια 20.665 
θέσεων εργασίας τραπεζοϋπαλλήλων, με ελάχιστες, ευτυχώς, απολύσεις, κυρίως στις 
Συνεταιριστικές Τράπεζες).  

Στο ίδιο διάστημα έκλεισαν 1.000 καταστήματα Τραπεζών στην χώρα και αποσύρθηκαν 
περί τα 2.000 ΑΤΜ’s. 

Η ανάκαμψη της Οικονομίας φάνηκε δειλά-δειλά εντός του 2013 με την σταδιακή 
άνοδο των καταθέσεων που έφτασε στο ποσοστό του 80,44% του Α.Ε.Π. 

Την ίδια χρονιά και την επόμενη (2014) ήρθαν και οι πρώτες  ι δ ι ω τ ι κ έ ς  ε π ε ν δ 

ύ σ ε ι ς  στην χώρα με την τοποθέτηση στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών 
(Eurobank, Εθνικής, Alpha Bank, Πειραιώς)  ύψους 11,387 δις ευρώ!!! Σήμερα οι Τράπεζες 
είναι επαρκώς κεφαλοποιημένες κυρίως με ιδιωτικά κεφάλαια με μέσο δείκτη Common Equity 
Tier-1 17%-18%!  

Η πρόωρη προκήρυξη των εκλογών, το δημοψήφισμα και η πολιτική αντιπαράθεση 
που ακολούθησε, ο φόβος της εξόδου από το ευρώ και την Ε.Ε., αλλά και η μετεκλογική 
αβεβαιότητα για την σύναψη συμφωνίας με τους δανειστές (τους «θεσμούς») ανέτρεψαν την 
χρηματοπιστωτική αισιοδοξία και ανέδειξαν τρεις (3) παρενέργειες του αυξημένου πολιτικού 
ρίσκου που τύλιξε την χώρα: 

Οι εκροές των καταθέσεων συνεχίστηκαν και υποχώρησαν συνολικά στα 120 δις €, 
δηλαδή στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο… του 2005! Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η 
εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.)   είναι    στα 27 δις € ενώ ο ΕΛΑ έχει φθάσει τα 69 δις. €! 
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Η καταβαράθρωση του Χρηματιστηρίου, πέραν της ζημίας που προξένησε, οδήγησε 
και στην         α π ο ε π έ ν δ υ σ η  επενδυτών με στρατηγικές θέσεις, κυρίως στις Τράπεζες και 
αυτό είναι πολύ μεγάλη απώλεια για την  π ρ ο ο π τ ι κ ή  της ελληνικής οικονομίας. 

 
 Η κρίση ρευστότητας συνεχίζεται… αυξανόμενη με αποτέλεσμα να έχει κατεδαφιστεί 

ό,τι χτιζόταν με κόπο και θυσίες πολλών μηνών μέσα σε ένα χρόνο. Το σχετικό έλλειμμα 
ρευστότητας ανέρχεται σε 83 δις.€!!! Αυτό για τις Τράπεζες σημαίνει νέα δραματική αύξηση 

των προβληματικών δανείων (NPLs) ως αποτέλεσμα της πιστωτικής ασφυξίας στον δημόσιο, 
αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, αφού και αυτοί που έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
το αναβάλλουν μέσα στην γενική προσμονή «κουρέματος» δανείων και νέων, χαριστικών 
ρυθμίσεων. 

 

Τραπεζική Αργία (28/6/2015) και Capital Controls (28/6/2015 μέχρι και 

σήμερα 
Αποτέλεσμα των άνω παρενεργειών είναι η πρωτοφανής για τα τραπεζικά χρονικά   

κατάσταση που επικράτησε να λέγεται Τραπεζική Αργία (δηλ. προληπτικό κλείσιμο , για να 

μην κλείσουν οριστικά όλες οι Τράπεζες!!!) και έλεγχος στην κίνηση κεφαλαίων που 

συνεχίζεται (Capital Controls). 

  Αυτό σημαίνει μια Εθνική Οικονομία κι ένα τραπεζικό σύστημα στο ΄΄γύψο΄΄ με 

αναπόφευκτες συνέπειες στην απασχόληση και τα εργασιακά δικαιώματα στο κλάδο των 

Τραπεζοϋπαλλήλων….. 

  Τα κόκκινα δάνεια (NPLs) είχαν φτάσει στο 46%-47% των συνολικών τραπεζικών δανείων , 

ενώ συνολικά στα 5 χρόνια της κρίσης έχουν χαθεί στην Ελλάδα 500.000 θέσεις εργασίας 

πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΕ… 

Παρ ‘ όλα ταύτα η Eurobank κατάφερε να περάσει άνετα τα Stress Tests  της Ε.Κ.Τ 

αναδεικνυόμενη ως η ΄΄ανθεκτικώτερη΄΄ ελληνική τράπεζα , ενώ το προσωπικό της έδωσε 

πετυχημένες εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και των Capital 

Controls. 

  Πέτυχε πλήρως η 2η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας με χρήματα ξένων ιδιωτών επενδυτών 

και αναμένεται η αποτύπωση αυτών των επιμέρους επιδόσεων στον ισολογισμό του 2016. 

 

Κ ι  ό μ ω ς  τ ο  U n i o n  κ ρ ά τ η σ ε  κ α ι  π έ τ υ χ ε  

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  
 

Στην υπό κρίση περίοδο αντέξαμε στις πιέσεις και αγωνιστήκαμε για να κρατηθεί η 
Τράπεζα ζωντανή και οι εργαζόμενοι όρθιοι. 

 

Ενδεικτικά: 

 Με σειρά δημόσιων παρεμβάσεων μας αναδείξαμε την ανάγκη της προστασίας των 
Τραπεζών και της Εθνικής Οικονομίας από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και την 
αποσταθεροποίηση της κινδυνολογίας και των φημών. 

 Τοποθετηθήκαμε υπεύθυνα στα όργανα Διοίκησης της Τράπεζας (Γεν. Συνέλευση 
Μετόχων) και προς την Κοινή Γνώμη υπέρ της (επανα)ιδιωτικοποίησης της Eurobank 



 

5 
 

γεγονός που επετεύχθη (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5 δις € συνολικά από 
ιδιωτική τοποθέτηση) και σήμανε τον τερματισμό των σεναρίων για «σαλαμοποίηση» 
και τμηματική πώληση της Τράπεζας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους. 

 Αποτελέσαμε τους βασικούς συντελεστές της απενεργοποίησης του φορολογικού 
νόμου 4172/2013 - άρθρο 13 που επέβαλε την φορολόγηση όλων των παροχών σε είδος 
των εργαζομένων με κύρια αιχμή τις ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ και τα ευνοϊκά επιτόκια των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ.  
 Αυτές οι παροχές που αφορούσαν πολλούς συναδέλφους και κυρίως  χ α μ η λ ό μ ι σ 

θ ο υ ς, όπως και άλλες δέκα (10) παρεμφερείς  δ ι ε σ ώ θ η σ α ν  από την πρόνοια 
και την διαπραγματευτική ικανότητα του Σωματείου μας να τις έχει εντάξει σε 
ανύποπτο χρόνο στις γραπτές του συμφωνίες με την Διοίκηση της Τράπεζας 
(Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας), αφού μόνο αυτές οι παροχές τελικά 
«γλύτωσαν» τον φόρο και όχι οι αντίστοιχες που αλλού είχαν δοθεί εξ ελευθεριότητας 
του εργοδότη (μονομερώς).  

 Άμεση και επιτυχημένη ήταν η κινητοποίηση του Σωματείου μας για την 
αντιμετώπιση της δυσμενούς παρενέργειας στα στεγαστικά δάνεια των συναδέλφων 
με ρήτρα ελβετικού φράγκου και πάγιο το αίτημα του για τη ρύθμιση των δανείων 
του προσωπικού με το προϊόν ΄΄ split balance ΄΄. 

 Το Δ.Σ. του Σωματείου μας είχε την πρόνοια και την διαπραγματευτική δύναμη με 
την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Απριλίου του 
2015 να «κλειδώσει» όλα τα κεκτημένα συμφέροντα και δικαιώματα του 

Προσωπικού (παροχές, ασφαλιστικά προγράμματα, θεσμικές κατακτήσεις κλπ) για μια 
3ετία, εξαντλώντας τα όρια που έθετε η νομοθεσία. 

 

Κ υ ρ ι ό τ ε ρ ε ς  Ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  τ η ς  Ε . Σ . Σ . Ε  

Οι ανθρωποκεντρικές ρυθμίσεις της Ε.Σ.Σ.Ε 

Α’ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

Επικαιροποιήθηκαν οι διατάξεις των υφιστάμενων Ε.Σ.Σ.Ε. που ρύθμιζαν το πλέγμα των 

εργασιακών σχέσεων στην Τράπεζα (Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000 και Ε.Σ.Σ.Ε. 13/06/2013), έτσι ώστε 

να καταλαμβάνουν νόμιμα το σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, μετά την ένταξη σε 

αυτό των συναδέλφων προέλευσης των τέως Τραπεζών, Νέο Τ.Τ. και Νέα Proton Bank. 

Οι ενιαίοι κανόνες εργασίας εξισώνουν την αφετηρία δικαιώματος και υποχρέωσης για κάθε 

συνάδελφο, ανεξαρτήτως Τράπεζας προέλευσης, πράγμα που είναι ακόμη ζητούμενο σε 

άλλους τραπεζικούς χώρους... 

Β': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

1. Καθιέρωση άδειας με αποδοχές, γονέων-συναδέλφων με τέκνα «ειδικών αναγκών» (έξι 

ημέρες ετησίως). 

2. Καθιέρωση άδειας με αποδοχές, γονέων-συναδέλφων με ανήλικα τέκνα 
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(μέχρι 12 ετών) που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική (πέντε ημέρες ετησίως). 

3. Καθιέρωση άδειας με αποδοχές συναδέλφων, σε περίπτωση υ ι ο θ ε σ ί α ς  

τέκνου (τέσσερις μήνες εφάπαξ). 

4. Καθιέρωση του σωρευτικού ωραρίου μητρότητας (με αποδοχές) για τους γονείς-

συναδέλφους που δικαιούνται μειωμένο ωράριο, σύμφωνα με την επιλογή τους και την 

έγκριση της Τράπεζας. 

5. Καθιέρωση άδειας με αποδοχές, γονέων-συναδέλφων με τέκνα προσχολικής ηλικίας 
(μέχρι 6 ετών) 

στους οποίους δεν καταβάλλεται το Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού (Μία ήμερα άδεια 

για κάθε μήνα. Σύνολο 12 ημέρες άδειας ετησίως). 

6. Ρύθμιση ωραρίου/βαρδιών ειδικών καταστημάτων Δικτύου στο "The Mall Athens" και 

στο "Cosmos Mediterranean" Θεσσαλονίκης, μ ε  μ ε ί ω σ η  του ωραρίου συναλλαγών. 

(Παραμένει το 35ωρο σε περίπτωση εργασίας το Σάββατο, το 37ωρο για εργασία χωρίς 

Σάββατο και τα ειδικά επιδόματα του Προσωπικού). 

7. Δάνεια Προσωπικού (έως 4 μισθοί): Παρέχεται η δυνατότητα επαναχορήγησης του 

δανείου με την εξόφληση του 50% του αρχικού ποσού, ενώ πριν έπρεπε να εξοφληθεί το 

σύνολο του δανείου + δίμηνη επιπλέον αναμονή! 

Α σ φ α λ ι σ τ ι κ έ ς  κ α τ α κ τ ή σ ε ι ς  

1. Αυξάνονται τα ποσά συμμετοχής της Τράπεζας (μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 

Συμβολαίου της Eurolife) προς τους υπαλλήλους της Τράπεζας και τα εξαρτώμενα μέλη 

τους για Οδοντιατρικές και Οφθαλμολογικές εργασίες κατά 15%. 

2. Επεκτείνονται οι καλύψεις του ως άνω Συμβολαίου για οδοντιατρική περίθαλψη (15 

νέες καλύψεις) και καθορίζονται τα νέα, αυξημένα ποσά αποζημίωσης. 

3. Αυξάνεται η αποζημίωση της «Ασφάλειας Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας 

από ασθένεια ή ατύχημα» από 28 μικτούς, μηνιαίους μισθούς που ήταν πριν σε 42 

μισθούς. 

4. Προστίθεται νέα κάλυψη στην πιο πάνω περίπτωση (Θάνατος από ατύχημα με 

συνολική αποζημίωση 70 μικτών μηνιαίων μισθών). 

5. Δέσμευση Τράπεζας-Eurolife για την διατήρηση πάντα ευνοϊκότερων ασφαλίστρων στο 

Προσωπικό της Τράπεζας για όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα. 

 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  κ α τ α κ τ ή σ ε ι ς  

1. Από 01/05/2015 μειώνεται τo επιτόκιο των Καταναλωτικών Δανείων Προσωπικού, από 

8,5% σε 7,5%. 
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2. Από 01/05/2015 μειώνεται το επιτόκιο των Πιστωτικών Καρτών Προσωπικού, από 8,5% 

σε 6,5%. 

3. Καθιερώνεται «Επίδομα Κίνησης», ύφους 100 € μηνιαίως υπαλλήλων με «Ειδικές 

Ανάγκες» (αναπηρία 50% και άνω). 

4. Αυξάνεται το «Επίδομα Εξομάλυνσης», από 15 € το μήνα σε 25 € το μήνα (αύξηση 66%), 
όσων η αμοιβή τους ήταν ίση με τις ελάχιστες, υποχρεωτικές αποδοχές που προέβλεπαν η 
νομοθεσία και οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. (Στο εξής το σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας θα έχει 
αμοιβές υπέρτερες των προβλεπομένων από τις κλαδικές Σ.Σ.Ε., Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε....). 

5.Το επίδομα τοκετού 1.557 € που προβλέπει η κλαδική Σ.Σ.Ε./17-05-1984 θα καταβάλλεται 
στον δικαιούχο συνάδελφο, άσχετα αν τα προσκομιζόμενα παραστατικά (Ασφαλιστικών 
Ταμείων, Eurolife κλπ) υπολείπονται του ποσού αυτού. 

6.Καθιερώνονται «Έξοδα Συμπαράστασης» γονέων-συναδέλφων με ανήλικα τέκνα (μέχρι 
12 ετών) που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο η κλινική και ο γονέας διανυκτερεύει μαζί τους. Η 
αποζημίωση (επιπλέον της σχετικής άδειας με αποδοχές) καθορίζεται στα 50 € ημερησίως και 
χορηγείται μέχρι πέντε (5) ημέρες ετησίως!  

 

 

Ά λ λ ε ς  Δ ρ ά σ ε ι ς  τ ο υ  Δ . Σ .  

 Φιλανθρωπικές προσφορές για παιδιά που είχαν ανάγκη σε τέσσερα (4) διαφορετικά 

Ιδρύματα για την φετινή χρονιά.  

 Σειρά πέντε (5) ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα παιδιά των συναδέλφων σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη.  

 Δώσαμε την δυνατότητα συμμετοχής – σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. “Analysis” – στα 

επιδοτούμενα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων («Voucher ανέργων 

τέκνων υπαλλήλων»).  

 Προσφέραμε  δ ω ρ ε ά ν  ένα πλήρες πρόγραμμα  ξ ε ν α γ ή σ ε ω ν  στους 

αρχαιολογικούς χώρους και στα Μουσεία της Αθήνας . 

 Διοργανώσαμε σειρά δωρεάν σεμιναρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

 Πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα ημερίδα σχετική με την αντιμετώπιση της κρίσης  

Συνεχίσαμε τις προσφορές προς τον συνάδελφο και τα μέλη της οικογενείας του. 

Ενδεικτικά: 

 Με το μουσικοχορευτικό δείπνο στο “Divani Apollon Palace” στις 22/04/2016, όπου 

παραδώσαμε και τα αριστεία στα τέκνα των συναδέλφων που διακρίθηκαν στις σχολικές 

και ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. 

 Με το εκδρομικό μας πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε Ελλάδα». 
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 Με τις εκπτώσεις στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών και στα εισιτήρια για τα μέσα της 

συγκοινωνίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 

 Με τις εκπτώσεις για τις θεατρικές παραστάσεις, μέσω Ο.Τ.Ο.Ε. 

 Με την λειτουργία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ του Union στην Θεσσαλονίκη που αποτελεί 

και την μεγαλύτερη προσφορά στο πιο πολύτιμο αγαθό υγείας που είναι το α ί μ α. 

 Καλλιεργούμε σε βάθος τον ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (εκ των ελαχίστων σωματείων-μελών 

της Ο.Τ.Ο.Ε.), γεγονός που μας οδήγησε στο να «σαρώσουμε» τα μετάλλια στα σχετικά 

Πρωταθλήματα της Ο.Τ.Ο.Ε. στα αθλήματα: 

- Ποδόσφαιρο ανδρών 

- Μπάσκετ ανδρών 

- Τένις 

- Πινγκ-Πονγκ 

- Σκάκι 

- Βόλεϊ Γυναικών  

 Αντίστοιχη αθλητική δράση πραγματοποιείται από το παράρτημα του Union στην 

Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούν με επιτυχία τα τμήματα: 

- Μπάσκετ ανδρών (2η θέση στο Πρωτάθλημα του Ε.Κ.Θ. και Κύπελλο Ε.Κ.Θ). 

- Ποδόσφαιρο 8Χ8 (4η θέση στο Πρωτάθλημα του Ε.Κ.Θ.). 

- Union Eurobank Running Team  

Η δική μας περηφάνια όμως κυρίως αφορά το ότι μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την 

χώρα και τις Τράπεζες κρατήσαμε αλώβητη την απασχόληση και τα κεκτημένα του 

Προσωπικού. Αυτό ελάχιστα σωματεία μπορούν να το ισχυρισθούν! 

 
 

Γιάννης Σιδεράτος (Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.)  
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Ανέπτυξε όλα τα διαδικαστικά ζητήματα της Γ.Σ και ενημέρωσε το σώμα για το άτυπο 
πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ΄΄τρέχει΄΄ στην Τράπεζα , όπως και για τις επιπτώσεις του 

πρόσφατου 3ου Μνημονίου της Κυβέρνησης ΄΄ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ΄΄ στο Ασφαλιστικό και Φορολογικό. 
 
 

Χρήστος Φρετζάγιας (Ταμίας Δ.Σ.)  

 
 

Ανέλυσε τα θέματα που αφορούσαν την πρόταση οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου 

και την πρόταση έγκρισης για τον: 

 Οικονομικό Απολογισμό – Ισολογισμό του Δ.Σ. 

 Προϋπολογισμό του Δ.Σ. 

 Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 

«Αγωνιστικό Μέτωπο»  

 

Τις θέσεις της παράταξης ανέδειξε στην ομιλία του ο επικεφαλής του Α.Μ.  σ.δ Γιώργος 

Κουφός που αντιτάχθηκε στην υπερψήφιση των Απολογισμών του Δ.Σ 

 

Α ν ο ι χ τ ό ς  Δ ι ά λ ο γ ο ς  

 

Το δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης ήταν αφιερωμένο στον «ανοιχτό διάλογο» με  τα 

παριστάμενα μέλη. 

Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. απάντησαν σε όλα τα (εύστοχα) ερωτήματα των 

συναδέλφων και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 

Οι συνάδελφοι – μέλη μας που παραβρέθηκαν στην Γενική μας Συνέλευση αποτελούν την 
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Από τις μυστικές ψηφοφορίες της Γ.Σ. 

 
 ενεργή βάση και το εφαλτήριο για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα της συλλογικής προσπάθειας 

που όπως αποδείχτηκε αποτελεί τον μοναδικό και μόνιμο σύμμαχο των εργαζομένων… 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Στάθης Χαρίτος                 Γιάννης Σιδεράτος   


