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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί ανάμεσα σας ο πολυσέλιδος Διοικητικός Απολογισμός (Δ.Α.)                

του Σωματείου μας (168 σελίδες) που καλύπτει την λογοδοσία για το διάστημα από τον Μάιο του 

2019, μέχρι τον Μάιο του 2020. 

Ο υπό κρίση Δ.Α. έχει εγκριθεί  ο μ ό φ ω ν α  από το Δ.Σ. του Union Eurobank (10/06/2020) 

και θα τεθεί για την δική σας έγκριση στην Γενική Συνέλευση την Άνοιξη του 2021, εκ παραλλήλου 

με τον τρέχοντα Δ.Α. επειδή τα μέτρα προφύλαξης από την Πανδημία του Κορωνοϊού (Covid-19) 

δεν επέτρεψαν φέτος την συνάθροιση των μελών μας στην προβλεπόμενη Γενική Συνέλευση,             

όπως επιτάσσει το Καταστατικό του Σωματείου μας και ο Νόμος 1264/82… 

Η υγειονομική κρίση (πανδημία και lockdown που κράτησε μέχρι τον Μάιο του 2020                  

σε τρεις φάσεις: 04/05/2020, 18/05/2020 και 25/05/2020) δεν στάθηκε ικανή να αναχαιτίσει                      

την δράση μας και την προσφορά έργου του Σωματείου προς τα μέλη μας με τους εξής κυριότερους 

σταθμούς: 

 «Βελούδινη Συμφωνία» με Τράπεζας και F.P.S. που αφορούσε 494 συναδέλφους-

εργαζόμενους στο T.A.G. της Τράπεζας (08/01/2020). 

 Κατοχύρωση δικαιωμάτων και απασχόλησης 45 συναδέλφων της διασπώμενης τ. Τράπεζας 

Eurobank Ergasias A.E. (Εταιρεία Holding) μετά την εξαγγελία του Εταιρικού 

Μετασχηματισμού της Τράπεζας (Hive Down) με την διαβούλευση μας στις 15/07/2019. 

 Κατοχύρωση δικαιωμάτων και απασχόλησης των συναδέλφων που δούλευαν στα                        

25 καταστήματα του Δικτύου που έκλεισαν (Διαβούλευση στις 16/01/2020, υπόμνημα Union 

Νο 569/07-02-2020). 

 Υποδειγματική αντιμετώπιση επιπτώσεων υγειονομικής κρίσης και καραντίνας σε επίπεδο 

Τράπεζας και συναδέλφων με καίριες παρεμβάσεις για: Τηλεργασία, ειδικό καθεστώς 

εφεδρείας, άδεια ειδικού σκοπού και άδεια ανώτερης βίας, μέτρα προστασίας συναδέλφων 

κατά περίπτωση κινδύνου. Παρέμβαση-διαμαρτυρία για το «πάγωμα» της παροχής των 

εξόδων για καύσιμα και εταιρικές κάρτες των εργαζομένων.  
 

Εννοείται ότι και στον ανά χείρας Διοικητικό Απολογισμό δεσπόζουσα θέση έχουν τα κεφάλαια:  
 

 Η δράση του Union (με ειδική αναφορά στον πρωτοποριακό θεσμό με την εκλογή των 

Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων) 

 Η προσφορά προς τον Συνάδελφο 

 Συνδικαλιστικές Παρεμβάσεις 

 ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

 Εργασιακός Αθλητισμός  
 

Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει την έκδοση είναι ταυτόχρονα και 

αποδεικτικό στοιχείο της αδιάκοπης και πολυσχιδούς δράσης του Σωματείου μας όχι μόνο υπέρ των 

μελών του, αλλά και υπέρ του συνόλου των εργαζομένων της Τράπεζας… 

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και όσο πάνε θα δυσκολεύουν περισσότερο σας καλούμε σε 

πιο ενεργή στήριξη του Σωματείου μας, σε συμμετοχή στις δράσεις του και στην διαφύλαξη της 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ στην βάση (γιατί η κορυφή είναι ενωμένη και συμπαγής), αφού το:  
 

«Φυλάξαι τα αγαθά χαλεπώτερον του κτήσασθαι» 
 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


