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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 001 / 15-12-2021 

Εκλογέ ς Σωματέί ου Union Eurobank 
 

 

 

 

 

 

Η Κ.Ε.Ε. του Union δημοσίευσε στις 13/12/2021 τα αποτελέσματα των εκλογών του Σωματείου, τα 

οποία παραθέτουμε: 
 

  Ψηφίσαντα μέλη: 3.192 

  Άκυρα-Λευκά: 82 

  Union-ΕΝΟΤΗΤΑ: 3.011 (96,82%) 

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 99 (3,18%) 

 

Συνδυασμός 

Δ.Σ. Ε.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε. Ε.Κ.Α. Ε.Κ.Θ. 

Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες 

Union-

ENOTHTA 
3.011 11 3.011 5 3.011 42 2.670 37 341 5 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΜΕΤΩΠΟ 

 

99 

 

-- -- -- 99 1 97 1 2 -- 

 

Σύμφωνα με αυτά το διαπαραταξιακό/ενωτικό και ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο «Union-ENOTHTA» με 

επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ., σ.δ. ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΟ έτυχε της συντριπτικής αποδοχής του 

εκλογικού σώματος με ποσοστό 96,82%. 
 

Η παράταξη του «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» απέσπασε το ποσοστό του 3,18% και εξέλεξε από έναν 

σύνεδρο για τα Συνέδρια της Ο.Τ.Ο.Ε. και του Ε.Κ.Α. 
 

Όλες οι υπόλοιπες έδρες για Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή και Συνέδρους στα Εργατικά Κέντρα Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης κατακτήθηκαν από τον συνδυασμό «Union-ENOTHTA». 
 

Η ως άνω επιτυχία του ανεξάρτητου μοντέλου συνδικαλισμού που εφαρμόζεται στο Σωματείο Union 

Eurobank τυγχάνει της αποδοχής των μελών του με συντριπτικά ποσοστά για 7η συνεχόμενη 
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εκλογική αναμέτρηση στον χώρο της Τράπεζας ανεξαρτήτως Διοικήσεων, Κυβερνήσεων και 

συγκυρίας που σημαίνει ότι δεν είναι τυχαία, ούτε συμπτωματική.  
 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του Σωματείου μας για την μέγιστη συμμετοχή που είχαν στην 

εκλογική διαδικασία και για την προτίμηση που με την ψήφο τους εξέφρασαν στο τωρινό σχήμα 

Διοίκησης του Union. Ευχαριστίες οφείλουμε και στους 261 υποψήφιους του συνδυασμού μας, 

αλλά και στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των 39 Τοπικών Εφορευτικών 

Επιτροπών για την άψογη συμμετοχή τους στην δημοκρατική διαδικασία των εκλογών, που 

διεξήχθη υπό την εποπτεία αντίστοιχων  αντιπροσώπων. 
 

Η μείωση – σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2018 – που είχαμε στις έδρες του Δ.Σ (από 

13 σε 11) των Συνέδρων συνολικά ως Σωματείο για Ο.Τ.Ο.Ε. (από 53 σε 42) και Ε.Κ.Α. (από 46 σε 

37) οφείλεται στην μείωση των ψηφισάντων μελών μας (-807) εξαιτίας της προηγηθείσας 

εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας. 
 

Τα μέλη του Σωματείου μας αναγνώρισαν την προσφορά του προηγούμενου Δ.Σ. του Union σε μία 

δύσκολη, ταραχώδη και ρευστή περίοδο υπαρξιακής αγωνίας για την χώρα και τις Τράπεζες. Ο 

εφιάλτης της πανδημίας και οι ζοφερές επιπτώσεις της στην ΥΓΕΑ και στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του λαού 

μας ήταν καταλυτικές. 
 

Είμαστε ευχαριστημένοι, όμως γιατί τα μέλη μας επιβράβευσαν με την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και την θετική 

τους ΨΗΦΟ  το διοικητικό σχήμα του Σωματείου που στο σύνολο του στεγάστηκε στην παράταξη 

του «Union-ENOTHTA» κυρίως για τους εξής λόγους: 
 

 Οικοδομήσαμε το καλύτερο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης με  μ η δ ε ν ι κ ή  εισφορά 

των εργαζομένων (Εθελοντική μόνο για το συνταξιοδοτικό κλάδο). Το μοναδικό που 

καλύπτει εκτός του εφάπαξ και τους κινδύνους της υγείας και της ζωής του ασφαλισμένου 

και των μελών της οικογένειας του. Ασφαλίσαμε την απρόσκοπτη συνέχεια των παροχών 

και του ίδιου του ταμείου με Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Τράπεζας και 

του Σωματείου μας, κατά μοναδική πρωτοπορία στα συνδικαλιστικά χρονικά! 

 Κατοχυρώσαμε και διευρύναμε όλα τα οικονομικά, θεσμικά και ασφαλιστικά κ ε κ τ η μ έ ν α  

δικαιώματα και συμφέροντα του Προσωπικού της Τράπεζας με την υπογραφή 

Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τριετούς διάρκειας (εξαντλώντας το 

χρονικό πλαίσιο διαρκείας που ο Νόμος προβλέπει). 

 Υπογράψαμε την καλύτερη (και μοναδική τριμερή) συμφωνία για την μετακίνηση 494 

συναδέλφων μας της Eurobank (στελέχη του TAG) στην εταιρεία F.P.S. (τώρα Do Value). Το 

επιβεβαιώνει η συντριπτική αποδοχή της από τους εργαζόμενους. 
 

Δεσμευόμαστε σαν νέο Δ.Σ. ότι με την ίδια σημαία της ανεξάρτητης ενότητας θα συνεχίσουμε την 

δύσβατη πορεία μας κατά τη νέα θητεία με την ευγενή φιλοδοξία να φανούμε πάλι χρήσιμοι στο 

σύνολο των εργαζομένων της Eurobank, αλλά και στα μέλη μας ιδιαίτερα αφού αυτά μας 

στηρίζουν και μας δίνουν δύναμη. 
 

Οφείλουμε να συγχαρούμε και το αντίπαλο ψηφοδέλτιο του «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» παρ’ ότι 

ακόμα δεν κατορθώσαμε να βρούμε κοινή, συνδικαλιστική πορεία. Η αντιπαράθεση μας κινήθηκε 

στα όρια του συνδικαλισμού που διακρίνεται για το ήθος και τον πολιτισμό του. Οι διαφωνίες μας 

είναι δικαίωμα στη  Δημοκρατία που τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε και διεκδικούμε. 
 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


