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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 189 18/01/2021 

2021: έτος Ορόσημο 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας έχουμε τονίσει τις δυσκολίες που με επιτυχία περάσαμε το δύσκολο έτος 2020 (Πανδημία – 

καραντίνα - μετασχηματισμός Τράπεζας - κλείσιμο καταστημάτων -μεταφορά Προσωπικού 

στην F.P.S.). Τα καταφέραμε καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο και μάλιστα χωρίς κ α μ ί α  

α π ώ λ ε ι α  (απολύσεις – κεκτημένα). Αλλά και το 2021 θα είναι κρίσιμο έτος για τους 

εργαζόμενους και για μας. 

Είναι ο χρόνος που θα δοκιμαστεί η διαπραγματευτική δύναμη και ικανότητα του Σωματείου 

μας για την ανανέωση της γραπτής συμφωνίας (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας) με την Τράπεζα που λήγει στις 09/03/2021. Η συμφωνία αυτή ως γνωστόν 

καθορίζει το σύνολο των παροχών του εργοδότη προς τους εργαζόμενους τις οποίες 

σήμερα απολαμβάνουμε ό λ ο ι . 

Αυτό το βάρος και την αντίστοιχη υποχρέωση έχει μ ό ν ο  τ ο  δ ι κ ό  μ α ς  Σ ω μ α τ ε ί ο  

του οποίου είστε μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 1876/1990, αλλά και με την ρητή 

διατύπωση του άρθρου 6 του ίδιου Νόμου: «…Από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα 

προς σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας». Στο δικό μας πεδίο (Eurobank) αυτή η συνδικαλιστική οργάνωση είναι μόνο  

μ ί α : 

Το Union Eurobank 

Και για να το ξεκαθαρίσουμε, άπαξ διαπαντός και δημόσια σε όσους μικρότερους 

Συλλόγους του χώρου μας βλέπουν τον ίσκιο τους σαν ανάστημα και διεκδικούν 

συναπόφαση και συνδιαπραγμάτευση στα θεσμικά κείμενα των οποίων την ευθύνη και την 

ικανότητα σύναψης έχει μόνο το Union, υπενθυμίζουμε το άρθρο 4, παράγραφος 4 του ως 

άνω Νόμου 1876/90 που τους δίνει μόνο το δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις προς τον 

εργοδότη για την επικείμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, διαδικασία που η Τράπεζα τηρεί. 

Αυτό ο Νόμος το περιγράφει ως «δικαίωμα παρέμβασης – και μόνο – στις διαπραγματεύσεις 

που τους αφορούν»… 

 

 

 

 

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 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αποκλειστικά προς τα μέλη του Union 

(ύψους: min 409€ - 500€ ετησίως) 
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε την ανταποδοτική σχέση που έχουμε με τα μέλη του 

Σωματείου μας με την υπόσχεση να  δ ι ε υ ρ ύ ν ο υ μ ε  την προς αυτά προσφορά μας, γιατί  

α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  σε αυτή την μεγάλη οικογένεια των συναδέλφων μας οφείλονται όλα τα 

κεκτημένα δικαιώματα και συμφέροντα που απολαμβάνει το σύνολο του Προσωπικού της 

Eurobank!!! 

Υπολογίζοντας το όφελος που προκύπτει από τις προσφορές του Σωματείου προς όλα τα 

μέλη του ,  βάσει των στοιχείων που εξέδωσε  στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η Εθνική Στατιστική 

Αρχή για το έτος 2019 και που αφορούν την ετήσια δαπάνη των Νοικοκυριών , υπολογίζεται 

ότι κάθε εργαζόμενος κερδίζει σε μηνιαία βάση περίπου 34,13 ευρώ ποσό που ετησίως 

ανέρχεται στα 409,56 ευρώ.  

Αναλυτικά η κατανομή του οφέλους: 
(Ποσοστιαία κατανομή μηνιαίων δαπανών (αγορές) για αγαθά και υπηρεσίες βάσει στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής) 

 

5,912€ για διατροφή (Από το πρόγραμμα ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Χ 2 όπου κάποιος κερδίζει με 

τη χρήση της χρεωστικής κάρτας της Eurobank διπλάσια επιστροφή από αυτήν που 

έχει η Eurobank Card με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ - ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ) – ( Για φαγητό υπολογίζεται το 20% για μέση ετήσια οικογενειακή 

δαπάνη 1478/μηνα- ΕΛΣΤΑΤ) 

 

3,961€ για καύσιμα (Από το πρόγραμμα ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Χ 2 με τη χρήση της χρεωστικής 

κάρτας της Eurobank – Συνεργαζόμενες εταιρίες ΕΚΟ - ΕΛΙΝ - AEGEAN) (Για καύσιμα – 

μετακινήσεις υπολογίζεται το 4,1% για μέση ετήσια οικογενειακή δαπάνη 1478/μήνα-ΕΛΣΤΑΤ ). 

10,428€ για υγεία (Κάρτα Υγείας Ελευθέρας -τιμή αγοράς 80 για ένα άτομο και 120 

για οικογένεια - με τα προνόμια που προσφέρει μέσω μειωμένων τιμολογίων σε 

θεραπευτήρια, δωρεάν Προληπτικούς Ελέγχους, ειδικές προσφορές )  

12,5€ για σνακ-καφέ (Μέσω του προγράμματος επιστροφής του 10% από τις συναλλαγές 

στα Κυλικεία των κτιρίων σε Ν. Ιωνία, Ταύρο, Μοσχάτο – Υπολογιζόμενο κέρδος για 

ημερήσιες αγορές ύψους 5 ευρώ)   

 

1,33€ για διαρκή αγαθά (Μέσω του προγράμματος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Χ 2 με τη χρήση 

της χρεωστικής κάρτας της Eurobank στις συνεργαζόμενες εταιρίες όπως PLAISIO 

Computers, IKEA, Public κτλ ). (Για διαρκή αγαθά υπολογίζεται το 4,5% για μέση ετήσια 

οικογενειακή δαπάνη 1478/μήνα -ΕΛΣΤΑΤ ). 
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Επιπλέον τα συμβολικά δώρα του Union στα παιδιά των μελών 

μας , με τις προπληρωμένες κάρτες των 20€  που έλαβαν 2500 

παιδιά ανήλθαν στα 50.000€ 

Λόγω του ότι η έρευνα έχει γίνει βάσει των κατωτέρων εισοδηματικών κριτηρίων 

υπολογίζεται ότι το κέρδος που προκύπτει για κάθε συνάδελφο, από τις προσφορές του 

Σωματείου μας, φθάνει στα 500€ / έτος χωρίς να έχουμε υπολογίσει την ωφέλεια από τις 

μηνιαίες αγορές στα είδη ορόφου των Super Market Σκλαβενίτης με έκπτωση 10% και την 

αντίστοιχη έκπτωση 5% στα είδη ορόφου με ηλεκτρονικά που είναι ευρύτατης αποδοχής και 

κατανάλωσης από τους πελάτες του πιο μεγάλου Super Market στην Ελλάδα καθώς και σε 

συνεργαζόμενα εστιατόρια, καταστήματα με είδη παιχνιδιών,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι με την από 28/7/2020 ανακοίνωσή μας έχουμε αποκλειστικά και μόνο συνεργασία με  με το Οδοντιατρικό 

Κέντρο SMILE DENTAL IMPLANTS (Αγαμέμνονος 1, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – 17563), για παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το 

φάσμα της στοματικής υγιεινής. 
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Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το τελικό όφελος που προκύπτει για τους συναδέλφους είναι 

πολύ μεγαλύτερο από το υπολογιζόμενο καθώς η αναγωγή έχει γίνει μόνο στις κύριες 

κατηγορίες που παρουσιάζονται από την ΕΛΣΤΑΤ  . 

 

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προσφορές μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω 

σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας https://www.unioneurobank.gr/wp-

content/uploads/2020/12/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-Union-1.pdf 

 

Και μην ξεχνάτε…. 

Στην δική σας και μόνο στήριξη οφείλεται η ύπαρξη και η μέχρι τώρα 

διατήρηση του συνόλου των επιπλέον  αμοιβών και επιδομάτων που 

σαν εργαζόμενοι στην Eurobank έχετε, όπως και το σύνολο των 

ασφαλιστικών και θεσμικών παροχών, όπως η σχετική απεικόνιση του 

ΟΔΗΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ-Union Eurobank εμφανίζει (Βλ. ιστοσελίδα Union 

Eurobank www.unioneurobank.gr). 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. του UnionEurobank 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος        Γιάννης Σιδεράτος 


