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Εγκρί νουμε τους Απολογίσμου ς των επίτυχίω ν 
 

 «Βελούδινη» τριμερής συμφωνία 

μετακίνησης 500 συναδέλφων από την 

Τράπεζα στην F.P.S. (Do Value)-(08/01/2020) 
 

 Διασφάλιση απασχόλησης και δικαιωμάτων 

εργαζομένων στην παλιά Eurobank Ergasias 

A.E. (Holding) μετά την δημιουργία της 

«Νέας Τράπεζας» Eurobank Α.Ε. 

(15/07/2019) 
 

 Ανώδυνο κλείσιμο 25 καταστημάτων 

(16/01/2020) – Α’ φάση 
 

 Μερική αποκατάσταση αδικιών-

μισθολογικές διορθώσεις (Ανακ. Νο 88/22-

05-2019) 
 

 Ανώδυνο κλείσιμο 26 καταστημάτων 

(24/08/2020) – Β’ φάση 
 

 Ανώδυνη μετακίνηση στελεχών στις Νομικές 

Υπηρεσίες βάσει RSLA στην Do Value 

(24/08/2020) 
 

 Έναρξη σταδιακής κατάργησης 200-250 

θέσεων εργασίας στα OPERATIONS, λόγω 

αυτοματοποιήσεων, χωρίς παρενέργειες για 

την απασχόληση # δικαιώματα (24/08/2020) 
 

 Βελτιωμένο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου 

Προσωπικού (VES)-Έκαναν χρήση περί τους 

700 συναδέλφους (24/08/2020) 
 

 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου 

Eurobank - Η μεγαλύτερη κατάκτηση όλων 

των εποχών (Ε.Σ.Σ.Ε. 04/06/2021) 
 

 Υπογραφή Τριετούς Επιχειρησιακής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(09/06/2021) με κατοχύρωση-ανανέωση, 

αλλά και διεύρυνση δικαιωμάτων και 

παροχών Προσωπικού. 
 

 Ίδρυση Πολυϊατρείου Σωματείου με 

συνεργαζόμενους ιατρούς 19 ειδικοτήτων 

και δωρεάν νοσηλεία σε κορυφαία ιδιωτικά 

νοσοκομεία (14/09-2021) 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
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Σε αυτή  τήν θήτεί α επί σής του Δ.Σ. ε χουν μπεί οί βα σείς: 
 

 Για την επίλυση των προβλημάτων διαδικασιών και λειτουργίας των εργαζομένων                    

στα καταστήματα μετά την ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ του Union και τις απαντήσεις της                  

Τράπεζας (23/04/ 2021). 
 

 Για την μελλοντική απόσχιση της Υπηρεσίας Acquiring Business και την διασφάλιση των 

εργαζομένων (29/07/2021). 
 

 Για την ομαλή και επωφελή εφαρμογή της ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ και μετά την πανδημία 

(Ανακοινώσεις Union 163/08-07-2020, 168/06-08-2020, 170/27-08-2020, 183/04-12-2020, 

187/31-12-2020, 188/07-01-2021). 
 

 Για την θεσμική θωράκιση της προστασίας του φύλου και για την καταπολέμηση της 

βίας και της παρενόχλησης (ηθικής-σεξουαλικής) στο εργασιακό περιβάλλον της 

Τράπεζας (Υπόμνημα Νο 879/04-08-2021). 
 

 

 

 
 

 Να προσέλθετε στην Γενική μας Συνέλευση 

 Να συμμετάσχετε στον ανοιχτό διάλογο με το Δ.Σ. 

 Να κάνετε τις δικές σας προτάσεις-υποδείξεις 

 
 

Προσοχή  

 Θα τηρηθούν αυστηρά οι προβλεπόμενοι κανόνες και τα πρωτόκολλα προστασίας               

από την Covid-19. 
 

 Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση θα έχουν μόνο τα μέλη που θα έχουν μαζί τους: 

 A. Πιστοποιητικό διπλού εμβολιασμού ή 

 B. Βεβαίωση νοσοκομείου ότι έχουν νοσήσει 

(Θα υπάρχουν στην είσοδο της αίθουσας της Γενικής Συνέλευσης έλεγχοι που θα 

«σκανάρουν» τα ως άνω έγγραφα). 

 

 

 

 

 

 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                              Στάθης Χαρίτος                                           Γιάννης Σιδεράτος 


