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Με τον ερχομό του 2018 κλείσαμε 40 χρόνια συνδικαλιστικής παρουσίας ως εκπρόσωποι
των εργαζομένων στις εργοδότριες Τράπεζες τ. Τράπεζα Κρήτης και Eurobank σήμερα, αφού το
Σωματείο μας (Union Eurobank) αποτελεί την μετεξέλιξη του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας
Κρήτης (Σ.Υ.Τ.Κ.).
Σύντομο ιστορικό
1. Την 01/02/1977 ιδρύθηκε, στον εργασιακό χώρο της Τραπεζικής Επιχείρησης «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, επαγγελματικό επιχειρησιακό σωματείο, με την
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Η δικαστική αναγνώριση του
Συλλόγου αυτού και του ιδρυτικού του καταστατικού έγινε με την υπ’ αριθμ. 432/1977
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο Σύλλογος άρχισε να λειτουργεί
νόμιμα από 28/04/1977.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου στις 16/02/1981 έγινε για
πρώτη φορά τροποποίηση του καταστατικού που αναγνωρίστηκε δικαστικά με την υπ’
αριθμ. 3162/1981 απόφαση του Δικαστηρίου.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 22/12/1982 έγινε για δεύτερη φορά
τροποποίηση του καταστατικού που αναγνωρίστηκε δικαστικά με την υπ’ αριθμ. 604/1983
απόφαση του ιδίου όταν και καθιερώθηκε το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.
4. Την 04/10/1999 έπαυσε να υφίσταται η Τραπεζική Επιχείρηση «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»,
λόγω συγχώνευσης της, με απορρόφηση, από την Τραπεζική Επιχείρηση «ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G.
EUROBANK Α.Ε.», βάσει της υπ’ αριθ. Κ2-11208/04-10-1999 απόφασης του κ. Υπουργού
Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ’ αριθ. 8065/08-10-1999.
5. Μετά την ανωτέρω εξέλιξη και με την νέα εργοδότιδα Τράπεζα Eurobank η τροποποίηση
του καταστατικού κατέστη επιτακτική ανάγκη για την εναρμόνιση των καταστατικών
διατάξεων στα νέα επιχειρησιακά και συνδικαλιστικά δεδομένα, αλλά και για την
προσαρμογή τους στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές, εργασιακές οικονομικές,
ασφαλιστικές και συνδικαλιστικές συνθήκες.
6. Έτσι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας (19/12/1999) ουσιαστικά
επανιδρύσαμε το συλλογικό μας όργανο με τροποποίηση/συμπλήρωση του ισχύοντος
καταστατικού του. Η νέα ονομασία του ήταν «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Eurobank» και εν συντομία “Union Eurobank”.
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Αποτελούσε και αποτελεί ακόμα την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική
(πρωτοβάθμια και πανελλαδική) οργάνωση εργαζομένων της Τράπεζας Eurobank
Ergasias A.E.
7. Αυτό το γεγονός μας δίνει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να συζητάμε, να
διεκδικούμε και να κατοχυρώνουμε σε συμφωνία με την εργοδότρια Τράπεζα κάθε θέμα
που αφορά το δικαιώματα, τα συμφέροντα, τις κατακτήσεις (παροχές) και υποχρεώσεις
του συνόλου του Προσωπικού της Τράπεζας, ακόμα και αυτών που δεν είναι μέλη μας ή
των ασυνδικάλιστων συναδέλφων.
Κατακτήσεις/Επιτεύγματα
Η πλέον σημαντική επιτυχία που καταξιώνει στην συνείδηση των μελών, αλλά και των
εργαζομένων ευρύτερα το Σωματείο μας είναι ότι συνέβαλε αποφασιστικά με την στάση του και
τους αγώνες του στο να κρατηθεί αλώβητη η απασχόληση στην Τράπεζα. Τόσο σαν ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΡΗΤΗΣ, όσο σαν Eurobank, παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που αυτές είχαν υποστεί, κατά
το παρελθόν.
Απόδειξη ότι οι αγώνες του Σωματείου διαμόρφωσαν και τον χάρτη των
κατακτήσεων/παροχών των εργαζομένων σήμερα και παρά την μεσαιωνική κατάθλιψη που
διαπερνά τις εργασιακές σχέσεις στην μνημονιακή Ελλάδα είναι οι δέκα οκτώ (18) γραπτές
συμφωνίες του με την εργοδότρια Τράπεζα Eurobank, τις οποίες και ενδεικτικά αναφέρουμε:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000 (Κανονισμός Εργασίας)
Ε.Σ.Σ.Ε. 03/01/2002
Πρακτικό Συμφωνίας 03/01/2002
Ε.Σ.Σ.Ε. 11/04/2003
Πρακτικό Συμφωνίας 11/04/2003
Ε.Σ.Σ.Ε. 19/07/2004
Ε.Σ.Σ.Ε. 30/11/2005
Ε.Σ.Σ.Ε. 18/01/2006
Ε.Σ.Σ.Ε. 14/03/2007
Ε.Σ.Σ.Ε. 20/03/2008
Πρακτικό Συμφωνίας 20/03/2008
Ε.Σ.Σ.Ε. 30/04/2009
Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009
E.Σ.Σ.Ε. 27/06/2012
Ε.Σ.Σ.Ε. 01/05/2013
Ε.Σ.Σ.Ε. 13/06/2013 (Κωδικοποίηση Κανονισμού Εργασίας)
Πρακτικό Συμφωνίας 13/06/2013
Ε.Σ.Σ.Ε. 06/04/2015 (Επικαιροποίηση Κανονισμού Εργασίας & Παροχές Προσωπικού)
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Με τις επισημάνεις αυτές καταδεικνύεται η αξία τις σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς δράσης και της
αντίστοιχης εκπροσώπησης κατά τρόπο αδιάψευστο και πειστικό.
Μένει οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ενότητας και της
αλληλεγγύης μεταξύ τους, γιατί τότε θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των
καιρών που είναι χαλεποί όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τον λαό μας ευρύτερα.
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