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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 088 /  22-05-2019  

 

 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 

“Divani Caravel” η μεγαλειώδης Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας. Στις 

καταστάσεις παρουσίας υπέγραψαν 425 μέλη. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που λήφθηκαν με ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ο μ ό φ ω ν ε ς: 

Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και επί της διαδικασίας. 
 

 

Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. 11/05/2019 

Ψηφίσαντα μέλη: 415 

Ψηφοφορίες Λευκά-Άκυρα ΝΑΙ % ΟΧΙ 

Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 3-1 408 98,31 3 

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 3-1 406 97,83 5 

Έγκριση Προϋπολογισμού 3-1 406 97,83 5 

Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής 3-1 406 97,83 5 
 

 

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 Γενικής Συνέλευσης του Union Eurobank 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 

 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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Μαζική συμμετοχή στην Γ.Σ. του Union Eurobank 
 
 
 

ΕΚ ΛΟ Γ Η ΕΦ Ο ΡΕ Υ Τ Ι Κ ΗΣ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  ( Ε . Ε . )  
 

Παράλληλα διεξήχθησαν οι διαδικασίες μέσω φανερής ψηφοφορίας για την ανάδειξη                     

των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής που ήταν υπεύθυνη για την μυστική ψηφοφορία έγκρισης 

των Απολογισμών του Δ.Σ.  

 
1. Σκώτης Μιχαήλ 

2. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

3. Χριστοπούλου Καλλιόπη 

 

 

Πρ ο εδ ρε ίο  τη ς  Γ ε ν ικ ή ς  Συ ν έλ ευσ ης  
 

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

τις εργασίες:  

 Στάθης Χαρίτος (Πρόεδρος) 

 Κώστας Δικαιοφύλαξ (Αντιπρόεδρος) 

 Γιάννης Σιδεράτος (Γραμματέας) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

To Προεδρείο της Γ.Σ.  
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V i d e o  
 
 

Η συνολική συλλογική δράση παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά με την προβολή σχετικού 

βίντεο που καταχειροκροτήθηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.  
 

Το π οθ ε τήσ ε ις  σ τ η ν  Γ ε ν ικ ή  Συ ν έλ ευσ η  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ε Ι Σ ΗΓ Η Σ Η Λ Ο ΓΟ ΔΟ ΣΙ ΑΣ  Δ . Σ .  

Στ ά θης  Χ αρ ί τ ος  ( Π ρό ε δρ ος  Δ . Σ . )  
 

Εισηγήθηκε τον προς έγκριση 42ο Διοικητικό Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, 

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

Π ετ υ χημ έ ν η  δρ άσ η  το υ  Δ . Σ .  
 

Ο σδ Πρόεδρος του Δ.Σ. μεταξύ των άλλων τόνισε: 

 

Στον 1ο χρόνο της θητεία (για τον οποίο και απολογούμαστε στην Γενική Συνέλευση του 

Union της 11ης Μαΐου 2019) το Δ.Σ. επιτέλεσε έργο σημαντικό και συγκεκριμένο.  

 

1. Στις 9 Μαρτίου 2018 υπέγραψε πολύ ικανοποιητική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) με κύρια χαρακτηριστικά: 

 

 Την ρήτρα προστασίας της απασχόλησης στην Τράπεζα. 

 Την κατοχύρωση και ανανέωση όλων των κεκτημένων του χώρου μας. 

 Την κατάκτηση νέων θεσμικών, οικονομικών και ασφαλιστικών παροχών για τους 

εργαζόμενους. 
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2. Παράλληλα αποκρούσαμε κατά την διαπραγμάτευση της Ε.Σ.Σ.Ε. τις προτάσεις                      

της Τράπεζας για: 

 

 Μείωση των παροχών στα Ομαδικά Ιατροφαρμακευτικά και Νοσοκομειακά 

Προγράμματα που η ίδια παρέχει, είτε μέσω της Eurolife Ασφαλιστικής, είτε μέσω των 

υπηρεσιών της. 

 Αύξηση των επιτοκίων στα Προσωπικά Δάνεια. 

 Τροποποίηση βασικών διατάξεων του Οργανισμού Υπηρεσίας Προσωπικού (δυνατότητα 

μεταθέσεων χωρίς συναίνεση του εργαζόμενου, δυνατότητα μονομερούς μείωσης των 

αποδοχών).  

 

3. Καταθέσαμε ρεαλιστικές προτάσεις για την έξοδο από την κρίση του συνδικαλιστικού 

κινήματος των τραπεζοϋπαλλήλων, όπως: 

 

 Να υπάρχει ασυμβίβαστο συνδικαλιστών με κόμματα. 

 Να υπογραφεί Κλαδική Σ.Σ.Ε. με καινοτόμες θεσμικές ρυθμίσεις προστασίας της 

απασχόλησης και του τραπεζικού επαγγέλματος ευρύτερα. (Θεσμική κατοχύρωση). 

 Να ρυθμιστεί το καθεστώς του «δανεισμού μισθωτού» και να γίνει διάκριση από τον 

ανεπιθύμητο «κατ’ επάγγελμα δανεισμό»… 

 Να θωρακισθούν οι εργασιακές σχέσεις από παρενέργειες των διάφορων μορφών 

«ελαστικής απασχόλησης». 

 Να δημιουργηθεί συμπληρωματικό κλαδικό Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 

σύμφωνα με τον Ν. 3029/2002. 

 Στο ως άνω πλαίσιο νε ενταχθούν οι λογαριασμοί: 

- «Πρόωρης Συνταξιοδότησης Προσωπικού Τραπεζών» χρηματοδοτούμενος 

αποκλειστικά από τους εργοδότες. 

- «Ταμείο Αλληλεγγύης για την απασχόληση» όσων πλεονάζουν από το Προσωπικό 

των Τραπεζών και οδηγούνται σε «εθελούσια έξοδο», η οποία θα πρέπει να έχει 

ρυθμιστεί ενιαία και κλαδικά μέσω Σ.Σ.Ε. 

 Να  ελληνοποιηθούν οι συνθέσεις των Δ.Σ. των ελληνικών Τραπεζών (Πρόεδρος και 

μέλη), όπως και των διάφορων Επιτροπών που λειτουργούν σήμερα στις Τράπεζες με 

αλλοδαπά μέλη. Η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να έχει ελληνικό πρόσημο. 

 Να  ξεπαγώσουν οι αμοιβές και οι προαγωγές του Προσωπικού της Eurobank και να 

αποκατασταθούν οι αδικίες του παρελθόντος κυρίως του παλαιού Προσωπικού της 

Τράπεζας.  

 Να συνδεθεί η αξιολόγηση με την εξέλιξη του υπαλλήλου (βαθμολογική - οικονομική) με 

αντικατάσταση του αναχρονιστικού και αδιαφανούς συστήματος των Grades. 

 Να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της άναρχης επέκτασης της ψηφιοποίησης και του 

δεύτερου τεχνολογικού μετασχηματισμού.  

 Να οργανώσουμε καλύτερα την  π ρ ό λ η ψ η  στα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας της 

Εργασίας (Υ.Α.Ε.), αλλά και να θωρακίσουμε τις απαιτούμενες δράσεις σε συνεργασία 

με την Τράπεζα.  

 Να δώσουμε θετικές απαντήσεις στα Προβλήματα του Προσωπικού όπως αυτά τα 

ανέδειξε η μεγάλη ΕΡΕΥΝΑ του Δ.Σ. του Union τα πορίσματα της οποίας έχουν κατατεθεί 

αρμοδίως.  
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 Να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα (όπως άλλωστε και οι υποχρεώσεις) του Προσωπικού 

της Τράπεζας σε σχέση με την επικείμενη μεταβίβαση μέρους αυτού στην F.P.S., όπως 

αυτά έχουν καταγραφεί από το Σωματείο μας.  

Οδηγός η διαχείριση της μικρότερης κλίμακας αντίστοιχης μεταβίβασης συναδέλφων 

από το Προσωπικό της Τράπεζας στην θυγατρική της εταιρεία E.P.S., όπου βασική αρχή 

ήταν η συναίνεση του εργαζόμενου και τα ικανοποιητικά κίνητρα.  

 Να μπει τάξη μετά το νέο νομοθέτημα 4488/2017, άρθρο 36 στο ζήτημα της 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ σύμφωνα με τις προτάσεις του Union.  

 

4. Μεγάλες  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  προς τα μέλη μας και τις οικογένειες τους, μέσω: 

 

 Των παροχών της Ε.Σ.Σ.Ε./09-03-2018. 

 Της  δ ω ρ ε ά ν  οικογενειακής ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και της αντίστοιχης ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

 Της διπλής «€πιστροφής» με την χρήση της χρεωστικής κάρτας Eurobank σε 18 μεγάλες 

επιχειρήσεις, πανελλαδικής εμβέλειας. 

 Της ειδικής έκπτωσης 10% σε όλα τα Super Markets «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ» (Είδη ορόφου). 

 Της ειδικής έκπτωσης 10% μέσω της χρεωστικής κάρτας Eurobank στα τρία (3) μεγάλα 

κυλικεία της Τράπεζας (Νέα Ιωνία, Ταύρος, Μοσχάτο) και σειράς προνομιακών τιμών σε 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (Κ.Τ.Ε.Ο., Άθλησης-Γυμναστικής, Ενέργειας, Τηλεφωνίας, 

Ταξιδίων κλπ).  

 Της μεγάλης επιδότησης όλων των εκδρομών του Σωματείου σε Ελλάδα και εξωτερικό.  

 Της πλήρους κάλυψης όλων των εξόδων (αεροπορικά εισιτήρια, βενζίνες κλπ, διαμονή) 

για την παρακολούθηση των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων. 

 Της βράβευσης των  αριστούχων τέκνων των υπαλλήλων  ό λ η ς  της Τράπεζας σε ειδική 

εκδήλωση την δαπάνη της οποίας καλύπτει το Σωματείο μας.  

 Των γιορτινών παιδικών θεατρικών παραστάσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, 

αλλά και αντίστοιχων παιδικών αποκριάτικων γιορτών, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. (Για 

την λοιπή Ελλάδα διανέμεται σε κάθε τέκνο υπαλλήλου διατακτική ‘ύψους 20 €, όσο 

περίπου το αντίτιμο των ως άνω εκδηλώσεων στις οποίες δεν μπορούν να παραστούν).  

 Των δωρεάν επισκέψεων στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα παιδιών και γονέων 

(Έκθεση για την Επιστήμη, Τέχνη και Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων). 

 Των προνομιακών τιμών στα εισιτήρια Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ., αλλά και των θεάτρων της 

Αθήνας μέσω συμφωνίας της Ο.Τ.Ο.Ε. 

 Των δωρεών Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, 

Ψυχολογίας που με επιτυχία έγιναν στο αμφιθέατρο του Union. 

 Των συνεστιάσεων με αφορμή την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας σε Αθήνα, 

Ηράκλειο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο.  

 

5. Συνεχίστηκε η έντονη  φιλανθρωπική δράση του Σωματείου μας. Ενδεικτικά:  

 

Ενίσχυση οικονομική και σε είδος: 

- Στα Παιδικά Χωριά SOS 

- Στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας  

- Στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας 

- Στο 2ο Φεστιβάλ ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 
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6. Η συνδικαλιστική παρουσία του Δ.Σ. υπήρξε πυκνή, τόσο με την καθιερωμένη Προ-

Συνέλευση που κατ’ έτος γίνεται στην Θεσσαλονίκη, όσο και με το πρόγραμμα των 

περιοδειών στα καταστήματα της Τράπεζας, αλλά και στις μεγάλες κεντροποιημένες 

μονάδες, όπου πέραν των άλλων ελέγχουμε την εφαρμογή των κανόνων της Υ.Α.Ε. και 

αναζητάμε λύσεις για αντίστοιχα προβλήματα με εξαιρετική επιτυχία μέχρι τώρα… 

 

Φωτεινή αναλαμπή απετέλεσε η υπογραφή της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. της Ο.Τ.Ο.Ε. με τις 

Τράπεζες (27/03/2019), αφού ανανεώθηκαν τα κεκτημένα του Κλάδου και έγιναν δειλά 

βήματα για την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών των τραπεζοϋπαλλήλων, με 

μικρές θεσμικές κατακτήσεις (Μείωση ωραρίου συναλλαγών, άδεια απόκτησης τέκνου 

και στον πατέρα συνάδελφο, προσαύξηση δύο ημερών στην άδεια παρακολούθησης 

σχολικής επίδοσης παιδιών κλπ).  

 

7. Τέλος συνεχίστηκε η λαμπρή πορεία του Union στον Εργασιακό Αθλητισμό, όπου: 

 

- Η ομάδα ποδοσφαίρου κατέκτησε για 5η συνεχή φορά το πρωτάθλημα των 

Τραπεζών (διοργάνωση Ο.Τ.Ο.Ε.). 

- Η ίδια ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο της διοργάνωσης ”Anexartito”. 

- Η ομάδα βόλεϊ γυναικών κατέκτησε το πρωτάθλημα «Ηνίοχος» (χορηγία-διοργάνωση 

Union Eurobank), όπου συμμετείχαν 10 ομάδες. 

- Η ίδια ομάδα βόλεϊ κατέκτησε το πρωτάθλημα μη ενεργών αθλητριών που 

διοργανώνει η Ε.Σ.Π.Α.Α. 

- Η ομάδα βόλεϊ ανδρών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ανεξάρτητο/εργασιακό 

πρωτάθλημα. 

- Η ομάδα μπάσκετ ανδρών τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα της Commercial League 

(1η στην κανονική περίοδο), αλλά ο αθλητής μας-συνάδελφος Νίκος Μυλωνάς πήρα 

το έπαθλο του 1ου σκόρερ. 

- Η ομάδα μπάσκετ ανδρών Θεσσαλονίκης κατάλαβε την 2η θέση στο πρωτάθλημα 

του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.  

 Στα πρωταθλήματα της Ο.Τ.Ο.Ε. είχε εντυπωσιακή πορεία: 

- Χρυσό μετάλλιο στο πινγκ-πονγκ (Γιώργος Σταμέλλος) 

- Χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα τένις γυναικών (Δώρα Γιαβρούδη) 

- Χρυσό μετάλλιο στο κύπελλο τένις, ατομικό γυναικών (Κατερίνα Μαυρόχη) 

- Χρυσό μετάλλιο στο κύπελλο για το μικτό-διπλό (Κατερίνα Μαυρόχη και Λευτέρης 

Λιαρμακόπουλος) 

- Ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό ανδρών πρωταθλήματος τένις (Κώστας 

Βασιλόπουλος) 

- Ασημένιο μετάλλιο στο κύπελλο, ατομικό ανδρών (Δημήτρης Γκούτης) 

- Χάλκινο μετάλλιο στο πρωτάθλημα ατομικό ανδρών (Νάσος Αθανασάκης) 

- Χρυσό μετάλλιο στο κύπελλο για το σκάκι στο ομαδικό (Γιώργος Ζιοβίρης, Χρήστος 

Κοσμίδης, Νίκος Θεοφιλόπουλος, Πολυχρόνης Βήτος) 

- Χρυσό μετάλλιο στο ατομικό (Νίκος Θεοφιλόπουλος) 
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 Πρωτάθλημα 5Χ5 ποδοσφαίρου Αττικής  

Συνεχίστηκε και τελείωσε με επιτυχία για 14η χρονιά. Συμμετείχαν 8 ομάδες συναδέλφων 

από τις μονάδες της Αττικής (περίπου 100 αθλούμενοι συνάδελφοι). 

Χορηγία-διοργάνωση: Union  Eurobank 
 

 Κλασσικός Αθλητισμός 

- 7ος Διεθνής Νυκτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης (13/10/2018):                              

Συμμετείχαν 33 μελή μας. 

- 22ος Μπιζάνιος Δρόμος Ιωαννίνων (17/02/2019): Συμμετείχαν 14 μέλη μας.  

 

Όλοι αυτοί είναι λόγοι που συνηγορούν στην υπερψήφιση του παρόντος 

Διοικητικού Απολογισμού κατά την Γενική Συνέλευση των μελών μας              

στις 11 Μαΐου 2019 και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά 
 

 

Ο ικ ο ν ομ ικ ός  Α π ολ ο γ ισ μ ός - Ι σ ολ ο γ ισ μ ό ς  Δ . Σ .  

Πρ οϋ π ολ ο γ ισ μ ός  
 

Τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης Νο 02 και Νο 03 ανέπτυξε ο Ταμίας του Δ.Σ.,               

σ.δ. Χρήστος Φρετζάγιας. 

 
 

Θ έ μα  Ημ ε ρήσ ι α ς  Δ ι ά ταξ ης  Ν ο  6 :  

« Απ ο χώ ρησ η  το υ  Σω μα τ ε ί ου  α πό  τ η ν  δύ ν αμ η  το υ  

Ερ γ ατ ικ ού  Κ έ ν τρ ου  Ηρ ακ λ ε ί ο υ  ( Ε .Κ . Η . )  
 

Εκ μέρους του Δ.Σ. τοποθετήθηκε ο Γεν. Γραμματέας σ.δ. Γιάννης Σιδεράτος που διατύπωσε 

την ομόφωνη απόφαση του σώματος για την αποχώρηση του Σωματείου μας από την δύναμη του 

Ε.Κ.Η. και την ένταξη της εκπροσώπησης μας στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.). 

Οι λόγοι ήταν οργανωτικοί και παράλληλα συνιστούσαν καλύτερη αξιοποίηση των 

εκλεγμένων εκπροσώπων μας στο πιο μαζικό Εργατικό Κέντρο της χώρας. 

Η πρόταση έγινε αποδεκτή σχεδόν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση (Εξαίρεση η αρνητική 

ψήφος του συναδέλφου Νίκου Αγογλωσσάκη που εκπροσωπούσε το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΜΕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ., σ.δ. Γιάννης Σιδεράτος             Ο Ταμίας του Δ.Σ., σ.δ. Χρήστος Φρετζάγιας 
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Στις κάλπες της Γενικής Συνέλευσης 
 

 

Το  μ ή νυμ α  της  Γ ε ν ικ ή ς  Συ ν έλ ευσ ης  ή τ α ν :  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Απόλυτα πετυχημένη η Γ.Σ. του Union 
 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                           Στάθης Χαρίτος                 Γιάννης Σιδεράτος   


