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Ως Union Eurobank δεχθήκαμε από το «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» μία δριμύτατη κριτική (στα 

όρια της «επίθεσης») για όσα – δήθεν – δεν πράξαμε υπέρ των δικαιωμάτων των συναδέλφων και 

στα όσα πράξαμε, αλλά… κατόπιν εντολών εργοδοσίας και Κυβέρνησης!!! 

Είναι κοινό μυστικό ότι οι λιγοστοί συνάδελφοι που εμφανίζονται παραμονές εκλογών του 

Union, για να ζητήσουν την ψήφο σας ανήκουν στο κομματικοποιημένο ΠΑΜΕ (οι ίδιοι 

αυτοπροσδιορίζονται δημόσια) το οποίο αποτελεί την προέκταση του ΚΚΕ στους εργαζόμενους. 

Αστείο είναι να μιλάνε για δημοκρατία και για δικαιώματα οι νοσταλγοί των ολοκληρωτικών 

καθεστώτων που έχουν καταρρεύσει από το 1990 σε ολόκληρη την τέως Ανατολική Ευρώπη και να 

πετροβολούν τις νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένες ηγεσίες του Σωματείου μας και των Ανώτερων 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, επειδή – απλά – δεν τις ελέγχουν… 
 

Σε τέσσερις (4) σελίδες της ανακοίνωσης τους δε βρήκαν ένα καλό λόγο να πουν για: 
 

1. Την ίδρυση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του μοναδικού στην Ευρώπη που 

καλύπτει και τον Συνταξιοδοτικό/Εφάπαξ Κλάδο και τον Κλάδο Υγείας/Νοσοκομειακό χωρίς μάλιστα 

καμιά υποχρεωτική εισφορά του ασφαλισμένου-εργαζομένου, κατά μοναδική πρωτοπορία. Όταν 

στην Ελλάδα όλες οι άλλες Τράπεζες και οι Οργανισμοί άλλαξαν τον καταστατικό χάρτη των 

ασφαλιστικών τους παροχών και από το καθεστώς των ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ μετέβησαν στο 

καθεστώς μόνο των ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, εμείς δημιουργήσαμε Ταμείο με ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ σε όλο το διευρυμένο πλέγμα της Ασφάλισης για Σύνταξη, για Ζωή και για Υγεία!!! 

Διασφαλίσαμε ισότιμη συμμετοχή στο Δ.Σ. εκπροσώπου των εργαζομένων και μάλιστα με 

δικαίωμα VETO (σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου). 

Διασφαλίσουμε την συνέχεια των παροχών με την χρηματοδότηση του εργοδότη ακόμα κι 

αν διαλυθεί αυτός ο φορέας. 

Διασφαλίσαμε τον εθελοντικό χαρακτήρα προσχώρησης στο Ταμείο και επεκτείναμε τις 

παροχές που υπήρχαν στην Eurolife, ενώ παράλληλα αυξήσαμε την υπέρ των εργαζομένων 

εισφορά του εργοδότη στο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα. 

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 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Διασφαλίσαμε την άμεση καταβολή της συνολικής αξίας της συνταξιοδοτικής μερίδας               

στο Πρόγραμμα Eurolife για όλους τους δικαιούχους μετά την ρευστοποίηση αυτού του 

λογαριασμού, για να μεταβούμε στο καθεστώς του Τ.Ε.Α. Eurobank, με εξασφάλιση υπεραπόδοσης 

κοντά στο 30%!!! 

Διασφαλίσαμε την φορολογική απαλλαγή των εφάπαξ παροχών του Τ.Ε.Α., όπως και των 

εισφορών (εργαζομένων-εργοδότη), σε αντίθεση με τα ισχύοντα στο καθεστώς Eurolife. 

Το «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» και το ΠΑΜΕ είναι με πείσμα  α ν τ ί θ ε τ ο  σε αυτόν τον θεσμό 

τον οποίο επί σειρά ετών προβοκάρει. 

Θα περιμένουμε τα εδώ μέλη του (τουλάχιστον τα 5 που υπογράφουν την ανακοίνωση 

τους) να μην υπογράψουν την αίτηση ένταξης στο Τ.Ε.Α. Eurobank, για να δούμε επιτέλους την 

συνέπεια λόγων και πράξεων. 
 

2. Για την υπογραφή ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που 

κατοχυρώνει όλες τις υφιστάμενες παροχές και δικαιώματα των εργαζομένων της Eurobank (όπως 

αυτές απεικονίζονται στον ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ του Union που έχει κυκλοφορήσει, αλλά και που έχει 

αναρτηθεί στο site μας), χωρίς καμιά παραχώρηση από την πλευρά μας στην εργοδοτική πλευρά, 

όπως συμβαίνει με όλα τα υπόλοιπα τραπεζοϋπαλληλικά (αντιπροσωπευτικά) σωματεία… 
 

Σε αυτή την Ε.Σ.Σ.Ε. κατοχυρώσαμε: 
 

 Ρήτρα Προστασίας της Απασχόλησης. 

 Ενημέρωση για Ψηφιακό Μετασχηματισμό και δέσμευση για εκπαίδευση, επιμόρφωση, 

αξιοποίηση και εξέλιξη των συναδέλφων στην νέα πραγματικότητα. 

 Δικαίωμα αποσύνδεσης μετά την λήξη του ωραρίου εργασίας. 

 Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

 Άδεια μετ’ αποδοχών σε γονέα-συνοδό σε περίπτωση νοσηλείας ανήλικου τέκνου του. 

 Αύξηση στο Επίδομα Εξομάλυνσης (28,5%) που αφορά τους χαμηλόμισθους συναδέλφους 

και είναι το μοναδικό στον Κλάδο. 

 Αύξηση της παροχής για τους Πολύτεκνους συναδέλφους. 

 Αύξηση του Επιδόματος Γέννησης Τέκνου. 

 Μείωση στο Επιτόκιο Καταναλωτικών Δανείων Προσωπικού. 

 Μείωση στο Επιτόκιο Πιστωτικών Καρτών Προσωπικού. 

 Μείωση στο Επιτόκιο Δανείων Προσωπικού (μισθών). 

 Καθιέρωση ευνοϊκών όρων χορήγησης Στεγαστικών Δανείων. 

 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη τέκνων υπαλλήλου από προηγούμενο γάμο. 

 Παράταση της επιδότησης, λόγω σοβαρής ασθένειας. 

 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη συζύγου και για ομόφυλα ζευγάρια. 
 

3. Για την ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ στα γραφεία μας με εντελώς δωρεάν νοσηλεία σε 

συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια, μία  π α ρ ο χ ή  υ γ ε ί α ς  π ο υ  δ ε ν  

υ π ά ρ χ ε ι  π ο υ θ ε ν ά  α λ λ ο ύ  (ούτε σε Σωματεία, ούτε σε τράπεζες ή άλλους Οργανισμούς)! 

Πετύχαμε δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων από γιατρούς 19 ειδικοτήτων και κλινική εξέταση 

μόνο με 10 € η επίσκεψη (δωρεάν η εντός μηνός επανεξέταση). Η παροχή αυτή αφορά μόνο τα 

μέλη του Union Eurobank. 
 

4. Για την δωρεάν χορήγηση ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ στα μέλη μας (“Union Care for All by 

eleftheras”) με πανελλαδικές καλύψεις σε γιατρούς, εξεταστικά και διαγνωστικά κέντρα, 

θεραπευτήρια και ιδιωτικά νοσοκομεία και 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης. Πλήθος παροχών και 

δωρεάν εξετάσεων μέσω της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ που μέχρι σήμερα καλύπτει πάνω από 

11.000 συναδέλφους και προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους! 



3 
 

 

5. Για το δωρεάν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Union Χ 2 κατά το οποίο τα μέλη του Σωματείου 

μας που είναι κάτοχοι χρεωστικής κάρτας Eurobank έχουν ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις αγορές τους 

από 18 πανελλαδικής εμβέλειας μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την γκάμα των καταναλωτικών αγαθών 

και υπηρεσιών, αλλά και 10% έκπτωση στα κυλικεία των κεντρικών κτιρίων της Τράπεζας στην Αττική. 

Με βάση την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, όπου η ετήσια οικογενειακή δαπάνη υπολογίζεται στα 1478 €/ανά 

μήνα και την επιμέρους αναγωγή των ποσοστών που αναλογούν σε αυτή με την έκπτωση μέσω 

της διπλής επιστροφής που έχουμε για κάθε κατηγορία κατανάλωσης προκύπτει ένα ετήσιο κέρδος 

για κάθε μέλος μας 500 €, χωρίς να υπολογίζουμε και την κατά 10 % έκπτωση σε όλα τα είδη 

ορόφου στα σουπερμάρκετ «Σκλαβενίτης»! 
 

Μας εγκαλούν ότι μέσα στην πανδημία δεν πήραμε καμιά πρωτοβουλία για την προστασία 

της υγείας των συναδέλφων, παρά μόνο εκθειάζαμε την διαχείριση της Τράπεζας!!!… 

Το απόλυτο ψεύδος! 

Είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας από την COVID-19. Πριν 

από την Τράπεζα και πριν από κάθε άλλο συνδικάτο στην Ελλάδα (Bλ. ανακοίνωση No 140/27-02-

2020). Μία απλή ανάγνωση στον τελευταίο Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ. (σελίδες 97 και 98) 

αποδεικνύει ότι πραγματοποιήσαμε για το θέμα αυτό 10 γραπτές παρεμβάσεις, ενώ ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. έκανε δύο «ζωντανές» παρεμβάσεις-ενημερώσεις με μαγνητοσκοπημένα μηνύματα προς 

όλο το Προσωπικό, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στο site του Union!!!… 

Τους πείραξε που σε ένα μονόστηλο του Διοικητικού Απολογισμό του Δ.Σ. αναφέραμε τα 

θετικά μέτρα που πήρε η Τράπεζα; 

Δηλαδή τι πρέπει να γίνει; 

Να κατακρίνουμε την Τράπεζα ακόμα κι αν πράττει σωστά υπέρ του Προσωπικού της μόνο 

και μόνο για να έχουμε «αριστερό προφίλ»;;; Δεν απευθυνόμαστε σε χαχόλους… Οι συνάδελφοι 

μας έχουν την ωριμότητα και την κρίση να διαχωρίζουν τις καταστάσεις και αναλόγως να κρίνουν 

και να κατακρίνουν… 
 

Μας εγκαλεί το «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ», ότι: 
 

 - Έχουμε «κοινά οράματα» με τους τραπεζίτες!…  

Ποιο; Το ότι «αν δεν πάει καλά το μαγαζί που μας δίνει ψωμί δεν θα πάμε κι εμείς καλά;». Ας 

ρωτήσουν τους χιλιάδες απολυμένους από Εταιρείες και Εργοστάσια που έκλεισαν, αν ισχύει 

αυτό. 

 - Μας είπαν ότι «εξωραΐζουμε τις εθελούσιες»!…  

Δηλαδή με τις προτάσεις βελτίωσης στους όρους και στις παροχές που κάναμε και δέχτηκε η 

Τράπεζα… έχασαν οι συνάδελφοι; Τότε, γιατί έβαζαν «μέσον», για να πάρουν το Πρόγραμμα 

ακόμα και όταν δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις; 

 - Μας κατηγορούν ότι «πασχίζουμε να βρούμε θετικά στον νόμο-έκτρωμα του Χατζηδάκη»!… 

Εμείς δεν παίρνουμε κομματική γραμμή από κανέναν. Προβάλαμε και τα θετικά και τα 

αρνητικά του Νόμου. Αυτοί τα βλέπουν όλα αρνητικά και διαφωνούν.  
 

Εμείς δεν διστάζουμε να συμφωνήσουμε σε μία σειρά ρυθμίσεις. Συμφωνούμε π.χ.: 
 

 Με το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 Με την θεσμοθέτηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας που κατοχυρώνει το νόμιμο ωράριο 

και επιβάλλει την πληρωμή των υπερωριών. 

 Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας της Ε.Ε. 2019/115Β «Για την ισορροπία επαγγελματικής                      

και ιδιωτικής ζωής» που ενισχύει την πρόσβαση και την εξέλιξη των γυναικών στην                  

αγορά εργασίας. 
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 Με την κύρωση της Σύμβασης 190 της Δ.Ο.Ε. «Για την εξάλειψη της βίας και της 

παρενόχλησης στον χώρο εργασίας», γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στα πρώτα 

παγκοσμίως κράτη που κυρώνουν την εν λόγω Σύμβαση με περιεχόμενο που ούτε κατά 

διάνοια μπορούν να υιοθετήσουν χώρες με ολοκληρωτικό καθεστώς… 

 Με την ρύθμιση εργασιακών, συνδικαλιστικών, θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην 

καινούρια μορφή παροχής εργασίας που είναι οι «Συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες». 

 Με την καθιέρωση της δυνατότητας διενέργειας Γενικών Συνελεύσεων και Ψηφοφοριών-

Εκλογών η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  δυνατότητα που αν δεν υπήρχε, λόγω πανδημίας, θα είχαμε 

διολισθήσει σε ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς μη εκλεγμένων και ίσως δοτών Διοικήσεων και 

στα Συνδικάτα. Αυτό θέλει το ΠΑΜΕ; 

 Με την καθιέρωση διαφάνειας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων                       

(Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων-ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)) και εργοδοτών 

(Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών-ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) με διασφάλιση και προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 
 

Είναι γνωστό ότι το ΠΑΜΕ και το «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» χρησιμοποιούν ως καύσιμο 

ύπαρξης τα προβλήματα των εργαζομένων. Έχουν μία δυσανεξία, όταν αυτά επιλύονται και μάλιστα 

από δυνάμεις του ευρύτερου δημοκρατικού και φιλελεύθερου τόξου. 

Επιτίθεται μετά σθένους κατά του Υπουργού Εργασίας κ. Χατζηδάκη ακόμα και για τις θετικές 

του παρεμβάσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε πιο πάνω. 
 

Δηλαδή δεν θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε στον Υπουργό Εργασίας και στον Νόμο 

4808/2021 τις διατάξεις που έχουν ως κοινό στόχο να διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή του 

εργαζόμενου, όταν έχει μικρά παιδιά; Ο νέος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις, για να παίρνουν 

άδεια οι εργαζόμενοι για ε ι δ ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς , όπως είναι η  π α τ ρ ό τ η τ α ,  λ ό γ ο υ ς  

υ γ ε ί α ς ,  α ν ω τ έ ρ α ς  β ί α ς  και  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ς  α ρ μ ο ν ί α ς , σε ταύτιση με τις 

βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Για τους ίδιους λόγους παρέχεται το δικαίωμα σε γονείς παιδιών 

έως 12 ετών να ζητούν την ένταξή τους σε καθεστώς ευέλικτων μορφών εργασίας (Βλ. Διοικητικό 

Απολογισμό Δ.Σ., σελίδες 80 και 81). 
 

Τι να κάνουμε συνάδελφοι; 

Να «πνίγουμε» την αλήθεια, για να γίνουμε αρεστοί στο ΠΑΜΕ και τις παραφυάδες του που 

στην Eurobank ευδοκιμούν (τυχαία;) μόνο στους κόλπους του Union; 

Αποσιωπούν τεχνηέντως φιλεργατικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις όπως η τελευταία 

απόφαση του ως άνω Υπουργού σε εφαρμογή του δικού του Νόμου 4808/2021, για την            

Προστασία της Εργασίας (άρθρο 79, παράγραφος 5, εδάφιο στ’), όπου καταγράφονται τα 

κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι Ελεγκτικές Αρχές, για να διαπιστώσουν, αν ένας 

υπάλληλος είναι διευθυντικό στέλεχος και μπορεί να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία από το ωράριο και 

την υπερωριακή αποζημίωση. 

Για πρώτη φορά τέθηκε ως κριτήριο τήρησης του ωραρίου και καταβολής των υπερωριών 

σε όλους τους υπαλλήλους που αμείβονται με αποδοχές όχι μικρότερες από το εξαπλάσιο                  

του εκάστοτε νομοθετημένο μισθού, δηλαδή με σημερινά δεδομένα για όσους αμείβονται                        

με 3.900 € μηνιαίως. 

Δικαιούχοι στο νόμιμο ωράριο, στις υπερωρίες με νόμιμες διατυπώσεις και αποζημίωση, 

όπως και στις υπερεργασίες και στην εκτός έδρας αποζημίωση, καθώς και στην προσαύξηση 

νυχτερινής εργασίας ή εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες είναι όλοι οι ως άνω εργαζόμενοι με 

μισθό κάτω από 3.900 € και θεσμικά καθήκοντα διευθύνοντος υπαλλήλου, αλλά και όλοι όσοι 

είναι χωρίς θεσμικά καθήκοντα και έχουν μισθό κάτω από 5.200 €… 
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Γιατί να μην επισημάνουμε μία θετική παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας που λύνει ένα 

χρόνιο πρόβλημα πολλών συναδέλφων μας που βρίσκονται π.χ. μέχρι το Grade 10 και δεν 

αμείβονταν σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εργατική νομοθεσία; 

Τελικά το ΠΑΜΕ με τίνος το μέρος είναι; 

Με αυτό των εργοδοτών ή με αυτό των εργαζομένων;  

Επίσης μας εγκαλεί το «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ», γιατί δεν οργανώσαμε «αγώνες κόντρα στις 

θύελλες που περάσαμε» και λύσαμε τα θέματα με «συμφωνίες κυρίων» με τους τραπεζίτες κλπ. 
 

Ο λαϊκισμός έχει και τα όρια του. Μόνο για το προπατορικό αμάρτημα δε μας έχετε 

καταλογίσει ευθύνες. Εδώ σε καμία απεργία δεν συμμετέχουν ούτε τα μέλη-οπαδοί σας και 

ψηφοφόροι… Εμείς σας φταίμε; 

Σας πειράζει που σε μία εποχή κρίσης για το συνδικαλιστικό κίνημα και σε καθεστώς 

πανδημίας και δραματικής συρρίκνωση του Κλάδου μας λύσαμε τα πιο καυτά θέματα με τις 

αποσχίσεις Τμημάτων και Υπηρεσιών της Τράπεζας, με το κλείσιμο 51 καταστημάτων, με τον 

Μετασχηματισμό και την Ψηφιακή Επέκταση της Τράπεζας ανώδυνα για τους εργαζόμενους, 

εξασφαλίζοντας το 100% των θέσεων εργασίας και των απολαβών (αμοιβές και παροχές) των 

εργαζομένων που δεν είχαν αντικείμενο πλέον στην Eurobank; 

Στην λύση που δώσαμε π.χ. για τους συναδέλφους που μετακινήθηκαν από το TAG της 

Eurobank προς την FPS δεν δόθηκε η δυνατότητα παραμονής στην Τράπεζα όσων δεν ήθελαν τα 

κίνητρα και την προοπτική αλλαγής της επαγγελματικής τους θέσης; Δικός σας δεν ήταν ο 

συνάδελφος που έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας και παραμένει στην Τράπεζα, όταν οι 

αρνητές αυτής της προοπτικής μετάβασης της Τράπεζας Πειραιώς προς την Intrum βρέθηκαν 

μετέωροι, εκβιαζόμενοι και 25 εξ’ αυτών απολυμένοι; 

Αντί να μας αναγνωρίζεται ότι λύσαμε δύσκολα για τους εργαζόμενους θέματα «χωρίς να 

ανοίξει μύτη» και χωρίς να θυσιάσουμε ούτε ένα απεργιακό μεροκάματο, όπως έγινε στις άλλες 

Τράπεζες μας εγκαλείτε για τις «βελούδινες συμφωνίες» που ομόφωνα μας αναγνώρισε ο Τύπος; 

Τέλος, δηλώνετε ότι θα καταψηφίσετε τις προτεινόμενες ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ                     

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ με αιτιολογία που παραπέμπει στην λαϊκή παροιμία: «Τι κάνεις Γιάννη;»-                     

« Κουκιά σπέρνω…» 

Απορρίπτετε λέτε τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές, γιατί είναι στην κατεύθυνση της 

προσαρμογής στις αντιδραστικές διατάξεις του Νόμου Χατζηδάκη προκειμένου να μπουν εμπόδια 

στην δράση και στην δυνατότητα αντίστασης των εργαζομένων…!!! 
 

Το τερματίσατε… 
 

Δηλαδή ο Νόμος πλέον μας δίνει την δυνατότητα για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ή εκλογές                

ή Γενικές Συνελεύσεις ή συνεδριάσεις Δ.Σ. που σε έκτακτες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν                    

να γίνουν, όπως πρόσφατα συνέβη με τα μέτρα αντιμετώπισης της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ με την COVID-19 

και εμείς θα παραμείνουμε παραβάτες και αμέτοχοι στο δημοκρατικό καθήκον της ενημέρωσης                 

και των εκλογών; 

Σε κάθε περίπτωση τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου, δηλαδή τα μέλη που                                   

θα αποφασίζουν αν και πότε θα καταφύγουμε στις εκ του νόμου δυνατότητες των                     

ηλεκτρονικών διαδικασιών. 

Εμείς δε φοβηθήκαμε ποτέ την δια ζώσης ενημέρωση και αντιπαράθεση είτε σε Γενικές 

Συνελεύσεις, είτε σε εκλογές και είμαστε από τους ελάχιστους που το τολμήσαμε εν μέσω πανδημίας. 

Παρόντες δεν είσαστε; 
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Συμπέ ρασμα  

Για όλους αυτούς τους λόγους που συνοπτικά πιο πάνω αναπτύξαμε, για να απαντήσουμε 

στην ατυχή και αποπροσανατολιστική κριτική της προεκλογικής σας ανακοίνωσης καλούμε τους 

συναδέλφους-μέλη μας να μη σας δώσουν ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ… 

Όχι μόνο για την άδικη κριτική που μας κάνετε, ούτε για τα ανεδαφικά και ξεπερασμένα 

επιχειρήματα σας. Κυρίως γιατί δεν έχετε το σθένος και το θάρρος να αναγνωρίσετε ότι αυτό εδώ το 

Σωματείο είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΑΣΗ και από τα ελάχιστα με τόσο ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ που 

αποκλειστικά στηρίχθηκε στην ικανότητα χειρισμού και στους αγώνες του Δ.Σ. και μόνο. 

Ούτε κομματικές «πλάτες» είχαμε ποτέ, ούτε εργοδοτικές βοήθειες στις προσπάθειές μας. 

Αντίθετα το «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» του εργοδότη τροφοδοτούσε και τροφοδοτεί την ύπαρξη 

και άλλων συλλογικών εκφράσεων στον χώρο της Τράπεζας που δεν έχουν τις δικές μας ευθύνες 

έναντι του συνόλου του Προσωπικού (αντιπροσωπευτικότητα). Εκεί όμως ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ή ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ. 

Άλλος ένας λόγος, έτσι ώστε τα μέλη του Union να μη σας δώσουν ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ… 
 

 
 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                 Στάθης Χαρίτος                                            Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 100 €  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Union 

Επειδή μας ρωτάτε, επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μας: Το μέρισμα των 100 € θα 

διανεμηθεί, μέσω προπληρωμένης κάρτας (MasterCard), σε όσα μέλη του Σωματείου μας 

ψηφίσουν στις εκλογές που γίνονται αυτές τις ημέρες, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω 

ηλεκτρονικής ψήφου, για λόγους αρχής και διαφάνειας. 

Οι δωροκάρτες των 100 € έκαστη θα αποσταλούν στους δικαιούχους το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. 

Παράλληλα και ανεξάρτητα από αυτό θα αποσταλούν σε όλα τα μέλη μας-γονείς παιδιών 

ηλικίας από 4 ετών έως 12 ετών οι αντίστοιχες δωροκάρτες, αξίας 20 € έκαστη, όπως ακριβώς έγινε 

και τον προηγούμενο χρόνο και για τους ίδιους λόγους. 

 


