
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 80 3/5/2019 

Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η   

Τ Ο Υ  U n i o n  
Αγαπητοί συνάδελφοι /ισσες 

 

 Το Διοικητικό Συμβουλίου του Σωματείου μας σας καλεί στη Γενική Συνέλευση που θα 

πραγματοποιηθεί το άββατο 11 Μαΐου 2019, μέρα άββατο και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο 

Divani CARAVEL (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα). 

 

 Ο 1ος χρόνος της θητείας του παρόντος Δ.Σ. κλείνει με πλούσια δράση μέσα σ’ ένα 

περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο και ασταθές. Ένα περιβάλλον όπου οι αγωνίες και τα 

προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την παρατεταμένη οικονομική στενότητα στην 

οποία έχει περιέλθει  η χώρα  βρίσκουν τον Τραπεζικό Κλάδο  αντιμέτωπο  με ριζικές αλλαγές 

που καλείται να πραγματοποιήσει προκειμένου να διασφαλίσει την επιβίωσή του 

επανεξετάζοντας  προσεκτικά θέματα όπως ο αριθμός των  υποκαταστημάτων, του 

προσωπικού,  τους μισθούς, τα ωράρια εργασίας κτλ. 

 

 Σε αυτά τα προβλήματα προστέθηκαν όμως και άλλα, που απασχόλησαν το Δ.Σ. του 

Union, όπως: 

 

● το νέο τραπεζικό μοντέλο που  θα κυριαρχήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια και έχει ήδη 

αρχίζει και διαμορφώνεται και στην Ελλάδα όπου το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών θα 

γίνεται από τα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα 

● το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

● οι  ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι 

● θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας 

Τα θέματα της Γεμικής Συμέλευσης 

Η παρουσία  σας στη Γενική Συνέλευση είναι εξαιρετικά σημαντική διότι, πέρα από τα 

καθιερωμένα θέματα, θα κληθείτε να εκλέξετε  για πρώτη φορά  τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία 

σε τρεις (3) περιφέρειες , Κεντρική, Μακεδονίας  και Κρήτης που θα καλύπτουν ολόκληρη τη 

χώρα. 

 

Αναλυτικά τα Θέματα 

1.Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. 

2. Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός Δ.Σ. 
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3. Προϋπολογισμός. 

4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε. 

5. Συζήτηση και κριτική για τα υπ’ αριθ. 1-4 θέματα ημερήσιας διάταξης. 

6. Αποχώρηση του Σωματείου από τη δύναμη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου 

 7. Εκλογή μελών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας 

8. Μυστική ψηφοφορία για έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού, του Οικονομικού 

Απολογισμού – Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και της Έκθεσης της Ελεγκτικής 

Επιτροπής 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΗ :Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης αφορά όλους τους εργαζόμενους που 

μπορούν να μετέχουν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

Επιβραβεύουμε το εμδιαφέρομ σας 

Όσοι συνάδελφοι παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση θα αποκτήσουν την Χρυσή Κάρτα 

Υγείας EMERGENCY by ΕΛΕΥΘΕΡΑ , όπως συνέβη και με τους συναδέλφους που 

παραβρέθηκαν στην παρουσίαση της Κάρτας Υγείας Union Care for All (όπου οι κωδικού 

ενεργοποίησης θα τους αποσταλούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα), η οποία παρέχει 

στους κατόχους της την πρωτοποριακή υπηρεσία εντοπισμού θέσης και τηλεϊατρικής 

φροντίδας μέσω εφαρμογής που τοποθετείτε στο κινητό τηλέφωνο. 

 

 Είμαστε το Σωματείο με την πλουσιότερη δράση και τηρουμένων των αναλογιών τις 

μεγαλύτερες επιτυχίες μέσα σ’ ένα Τραπεζικό περιβάλλον δύσκολο  και ασφυκτικό για τους 

εργαζόμενους. Δώστε με την παρουσία σας και την θετική σας ψήφο τη δυνατότητα να 

συνεχίσουμε να προσφέρουμε στο συνάδελφο και να  στείλουμε το  μήνυμα ενότητας και 

ετοιμότητας προς κάθε κατεύθυνση.   

 

   

 

 

 

 

 

Θα έρθεις να ενημερωθείς για τα θέματά σου; 

Θα έρθεις να στηρίξεις τη δουλειά σου; 

Θα έρθεις να ενισχύσεις το Σωματείο σου;  

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

                                         Στάθης Χαρίτος            Γιάννης Σιδεράτος    

ΕΛΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019 

Ώρα 15:00 – Ξενοδοχείο CARAVEL 

Εγκρίνουμε μαζικά το έργο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μας 


