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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10/02/2018 στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας “Divani
Caravel” η μεγαλειώδης Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας. Στις καταστάσεις
παρουσίας υπέγραψαν 350 μέλη.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που λήφθηκαν με ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ο μ ό φ ω ν ε ς:
Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και επί της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. 10/02/2018
Ψηφίσαντα μέλη: 315
Ψηφοφορίες

ΝΑΙ

Ποσοστό

ΟΧΙ

Λευκά-Άκυρα

Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού

300

98,04%

4

8-1

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού

297

97,06%

9

8-1

Έγκριση Προϋπολογισμού

298

97,39%

8

8-1

Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής

301

98,37%

4

8-1

Ευχαριστούμε και από το σημείο αυτό τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη που μας
περιβάλουν, μέσω των συντριπτικών αυτών ποσοστών έγκρισης των πεπραγμένων του Δ.Σ.
Άποψη της Γενικής Συνέλευσης του Union Eurobank
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ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Ε.Ε.)
Παράλληλα διεξήχθησαν οι εκλογικές διαδικασίες μέσω μυστικής ψηφοφορίας και με την
επίβλεψη δύο (2) Δικαστικών Αντιπροσώπων για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) που θα αναλάβει την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Σωματείου μας, οι οποίες
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίστηκαν για το διάστημα από 19/03/2018 μέχρι και
30/03/2018.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σκώτης Μιχαήλ
Ζαγοραίος Ιωάννης
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Κοϊμτζής Ιωάννης
Ρηγοπούλου Ανδρομάχη
Κατσαλή Δήμητρα
Μπελεγράτη Σοφία

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Μπίθας Ευάγγελος
Χήκας Χρήστος
Κουρής Ιωάννης
Χριστοπούλου Καλλιόπη
Λαχανάς Αδριανός
Κασιδώνης Αντώνιος
Μουρκοβίτης Επαμεινώνδας

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους εξής συναδέλφους, για να διευθύνουν τις
εργασίες:
Μαρτίδης Νίκος (Πρόεδρος)
Λαμπροπούλου Κατερίνα (Αντιπρόεδρος)
Θεοδωροπούλου Μαρία (Γραμματέας)

To Προεδρείο της Γ.Σ.
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Video
Η συνολική συλλογική δράση παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά με την προβολή σχετικού
βίντεο που καταχειροκροτήθηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Τοποθετήσεις στην Γενική Συνέλευση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ Δ.Σ.
Στάθης Χαρίτος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Εισηγήθηκε τον προς έγκριση 41ο Διοικητικό Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου,
όπως αυτός έχει διανεμηθεί στο σύνολο των μελών του Σωματείου με ειδική έκδοση. H
παρουσίαση έγινε με την βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού (διαφάνειες).

Πετυχημένη δράση του Δ.Σ.
Ο σδ Πρόεδρος του Δ.Σ. μεταξύ των άλλων τόνισε:
Ποτέ μέσα σε έναν μόλις χρόνο ένα πρωτοβάθμιο τραπεζοϋπαλληλικό σωματείο δεν
έκανε περισσότερο και κυρίως αποτελεσματικότερο έργο απ’ ότι έπραξε το Union στο διάστημα
για το οποίο απολογείται εδώ (Απρίλιος 2017-Ιανουάριος 2018).
Λόγω της αρνητικής συγκυρίας στην χώρα (κρίση-μνημόνια-φτωχοποίηση), αλλά και
στο τραπεζικό σύστημα που εξακολουθεί και βρίσκεται στον «γύψο», το τραπεζικό επάγγελμα
βρίσκεται υπό διωγμόν, όπως και οι κατακτήσεις του Κλάδου που διαρκώς υποχωρούν…
Στον κανόνα αυτό φυσικά δεν μπορούσε να είναι εξαίρεση η Eurobank γι’ αυτό και οι
σημαντικότερες δράσεις του Σωματείου μας σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν α μ υ ν τ ι κ ο ύ
χαρακτήρα για την προστασία της α π α σ χ ό λ η σ η ς κυρίως του Προσωπικού της Τράπεζας
και για την υπεράσπιση των κεκτημένων δικαιωμάτων και συμφερόντων του.
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Με όπλο την διαπραγματευτική μας δύναμη και το σεβασμό που έχουμε επί χρόνια
κατακτήσει μαχόμενοι όχι μόνο για το καλό των εργαζομένων, αλλά και για να υπάρχει
εργοδοτική επιχείρηση που να μας μισθοδοτεί, καταφέραμε:

-

-

-

-

Να αποτρέψουμε το εφιαλτικό σενάριο των έμμεσων και συγκεκαλυμμένων απολύσεων,
μέσω της κατάργησης/απόσχισης/μεταβίβασης σε τρίτους τμημάτων, υπηρεσιών και
κλάδων της Τράπεζας, με 1ο υποψήφιο «θύμα» τους εργαζόμενους στα Τμήματα
Καταμέτρησης Χρηματικού Αττικής (Αθήνα) και Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη).
Αδιάψευστος μάρτυρας τα Πρακτικά της διαβούλευσης με την Τράπεζα (23/11/2017) που
αποδεικνύουν την αποτροπή των τετελεσμένων που η ίδια είχε αποφασίσει…
Είμαστε το μοναδικό σωματείο του χώρου που με γραπτά υπομνήματα προς την
Διοίκηση παρεμβήκαμε και διορθώσαμε υπέρ των εργαζομένων μία σειρά από
ζητήματα που αφορούσαν:
Το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου του Προσωπικού (Ιανουάριος 2018).
Το νέο σύστημα αξιολόγησης της Τράπεζας ¨αξιοποιώ».
Το νέο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.
Τα δικαιώματα και το καθεστώς εργασίας του δανειζόμενου Προσωπικού της Τράπεζας
προς την εταιρεία FPS.
Τη νέα δομή του Δικτύου της Τράπεζας και την αναδιανομή του Προσωπικού του (RM,
IRC, HC).
Είμαστε οι μόνοι που επισημάναμε και τονίσαμε τους κινδύνους, από:
Τον δανεισμό από εταιρείες «τρίτων ιδιωτών» (ADECO κλπ) κύριου Προσωπικού που
επιτελεί καθαρά τραπεζική εργασίας (Tellers).
Από την δημιουργία κεντροποιημένης (;) μονάδας C.F.C. με απαξιωμένο τραπεζικά
αντικείμενο και Προσωπικό με υπαρξιακή ανησυχία και πίεση.
Από την συνύπαρξη των νέων «αναγκών» του συστήματος (αναδιαρθρώσεις, ψηφιακή
τεχνολογία, εξωτερίκευση εργασιών) και τους φόβους του παράλληλου τραπεζικού
συστήματος και των νέων αναγκών για Α.Μ.Κ.
Είμαστε οι μόνοι που υποβάλαμε προτάσεις:
Για να κατοχυρωθεί το τραπεζικό επάγγελμα (πιστοποίηση).
Για να προστατευθεί η απασχόληση στην Eurobank.
Για να αποκατασταθούν οι αδικίες στο παλιό Προσωπικό.
Για να περιορισθούν οι ευέλικτες μορφές ανασφαλούς εργασίας.
Για να τεθούν ρυθμιστικοί κανόνες στην επέλαση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας
και του Digital Banking.
Για να λυθούν τα προβλήματα Υγιεινής και ασφάλειας της Εργασίας στα πολυάνθρωπα
κτίρια της Τράπεζας στην Νέα Ιωνίας…
Για να διασωθεί και εκσυγχρονισθεί το Επικουρικό Ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με ασφαλισμένα
μέλη συναδέλφους προερχόμενους από τις τ. Τράπεζες Κρήτης, Εργασίας και Αθηνών.
Παράλληλα έχουμε εντυπωσιακές επιδόσεις:
Στα Σεμινάρια κατάρτισης συναδέλφων.
Στις εκδηλώσεις για τα τέκνα των μελών μας.
Στις κάθε είδους προσφορές σε είδος προς τα μέλη μας.
Στην φιλανθρωπική δράση του Σωματείου μας.
Στην καλλιέργεια του Εργασιακού αθλητισμού (πρωταγωνιστούμε σε όλα τα αθλήματα)
και του Πολιτισμού.
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Είμαστε βέβαιοι ότι θα κερδίσουμε το στοίχημα της υπογραφής
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ Σ.Σ.Ε./2018 και θα κατοχυρώσουμε
ό λ α τα κεκτημένα του παρελθόντος
Όλοι αυτοί είναι λόγοι που συνηγορούν στην υπερψήφιση του παρόντος
Διοικητικού Απολογισμού κατά την Γενική Συνέλευση των μελών μας στις
10/02/2018 και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά

Καταγγελίες Δ.Σ.-Προειδοποίηση Τράπεζας
Το Δ.Σ. και σε αυτή την θητεία με κριτήριο και γνώμονα την αξιοκρατία που πρέπει να
υπάρχει στο πλέγμα δικαιώματα#υποχρεώσεις Προσωπικού, αλλά και την επιμέρους
προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων που καλύπτει έκανε σειρά από
εμπεριστατωμένες καταγγελίες-επισημάνσεις-προτάσεις προς τους αρμόδιους της Τράπεζας
(γραπτές και προφορικές) για τις οποίες ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση και είχε την ομόφωνη
στήριξη της.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Υπάρχουν παράπονα του παλαιού Προσωπικού της Eurobank και κυρίως των
προερχομένων από τις παλιές συγχωνεύσεις Τραπεζών σε ό,τι αφορά τις αμοιβές και
την αξιολόγηση μέσω Grades (την οποία δεν έχει συνυπογράψει το Union, ούτε την
αναγνωρίζει και έχει προτείνει στην θέση της την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό
Εργασίας αξιολόγηση ως αποκλειστική προϋπόθεση αύξησης των αποδοχών του
εργαζόμενου). Επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος.
Δυσφορία στην συντριπτική πλειοψηφία του Προσωπικού έχει προκαλέσει ο τρόπος
κάλυψης των θέσεων ευθύνης σε Κεντρικές Μονάδες και στο Δίκτυο (μετά την
συγχώνευση του Ν.Τ.Τ. και μέχρι σήμερα) αφού αυτός δεν υπολογίζει την γνώση στο
αντικείμενο και την προσφορά στην Τράπεζα, όπως γινόταν στις συγχωνεύσεις του
παρελθόντος (κριτήριο της Τράπεζας: «από μηδενική βάση κρίνονται όλοι, παλιοί και
νέοι»), αλλά βασίζεται σε μία λογική π ο σ ο σ τ ώ σ ε ω ν που αδικεί τον παλιό πληθυσμό
της Τράπεζας και δηλητηριάζει το εργασιακό κλίμα ακόμα και σε πειθαρχημένες ομάδες
συναδέλφων που απογοητεύονται.
Οι «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι και ειδικά αυτοί που έχουν προσληφθεί στο Δίκτυο
αποδεικνύουν τα λάθη που έγιναν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας και
την μοριοδότηση για την αποχώρηση του Προσωπικού του Δικτύου των μονάδων της
Περιφέρειας, ενώ το κύριο πρόβλημα του λιμνάζοντος Προσωπικού ήταν και παραμένει
στις Κεντρικές Μονάδες της Τράπεζας στην Αττική…
Ευτυχώς που η Τράπεζα - έστω και αργά – υιοθέτησε τις παλιές μας προτάσεις και για την
συμπλήρωση υπηρεσιακών κενών προτιμήθηκαν οι παλιοί συνάδελφοι που
υπηρετούσαν στις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ του Ομίλου Eurobank οι οποίοι είχαν την
κουλτούρα, τα προσόντα και την προϋπηρεσία για την άμεση κάλυψη των αναγκών της
Τράπεζας, μέσω της μ ε τ ά τ α ξ η ς τους…
Η Τράπεζα εξακολουθεί να αγνοεί την πρόταση μας για εκπόνηση ενός
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με απεικόνιση της ιεραρχίας και των θέσεων ευθύνης μαζί με το
πλαίσιο της αρμοδιότητας ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι στοιχειωδώς τα όρια της ευθύνης τους.
Ενώ διάγουμε περίοδο μείωσης εργαζομένων (η οποία μάλιστα έχει κόστος για την
Τράπεζα) και ενώ υπάρχει διαθέσιμο και έμπειρο Προσωπικό για να «τρέξει» και νέα
προγράμματα αναγκών της Τράπεζας όπως το DIGITAL BANKING έχουν εντοπιστεί
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ν έ ε ς π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς που γεννούν ηχηρά ερωτηματικά για την σκοπιμότητα τους και
δυσαρέσκεια στους παλιούς εργαζόμενους…
Αντίθετα υπάρχουν Κεντρικές Μονάδες που έχουν απογυμνωθεί από Προσωπικό παρ’
ότι έχει αυξηθεί η γραφειοκρατία και ο ανταγωνισμός υπερισχύει σε ανθρωποδύναμη
αντιστοίχως. Το ζήτημα είναι ότι και οι δικοί μας συνάδελφοι αισθάνονται παραμελημένοι
από την Κεντρική Διοίκηση που έστω καθυστερημένα στο τελευταίο πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου εξαίρεσε κάποιες μονάδες Διοίκησης και Δικτύου που υπέφεραν από
έλλειψη Προσωπικού.
Έχουμε εντοπίσει σημαντικές παραλήψεις σε ζητήματα ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε μονάδες της Τράπεζας και κυρίως στο ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ που υποδέχεται χιλιάδες εργαζόμενους.
Έχουμε προβεί στις κατ’ αρχήν προειδοποιήσεις μας προς την Διοίκηση εγγράφως…
Επαναλάβαμε τους ελέγχους με κλιμάκιο του Δ.Σ. επιτοπίως και παραδώσαμε σχετικό
ΥΠΟΜΝΗΜΑ προβλημάτων/ενεργειών που πρέπει να γίνουν…
Ελπίζουμε να μην αναγκασθούμε σε κλιμάκωση της πίεσης μας…

Επιπλέον προβλήματα
• Δεν μπορούν να γίνουν «ρυθμίσεις» στα στεγαστικά δάνεια του Προσωπικού που
λήφθηκαν μέσω των Κλαδικών Σ.Σ.Ε., Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών (η Τράπεζα τις έχει συνυπογράψει!!!).
• Δεν μπορούν να ασφαλιστούν οι ως άνω περιπτώσεις δανείων του Προσωπικού
(ασφάλεια σε περίπτωση θανάτου του πιστούχου…).
• Δεν δίνονται διευκολύνσεις#προνόμια στο Προσωπικό της Τράπεζας που μέσω αυτής
μισθοδοτείται στο σύνολο του αντίστοιχα με αυτά που η Τράπεζα προτίθεται να δώσει στους εν
δυνάμει «πελάτες» της που επιθυμούν να μεταφέρουν την μισθοδοσία τους σε μας (Πρόγραμμα
Τράπεζας «Κάθε μέρα σύμμαχοι» που απευθύνεται στους ένστολους…)
• Καταργήθηκε η ετήσια βράβευση των αριστούχων της απόδοσης συναδέλφων μετά
την αξιολόγηση τους (Πρόγραμμα “Loyalty”), με το πρόσχημα της αλλαγής του συστήματος.

Βασικό αίτημά μας
Έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψιν την επιβράβευση της συνέπειας εργαζομένων και
πελατών της Τράπεζας. Είναι όλοι αυτοί που έχουν τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα, είναι
συνεπείς με την αποπληρωμή των δανείων τους κλπ.
Βλέπουμε όμως ότι κάθε μέρα που περνάει έρχεται και από ένα νέο μέτρο
«επιβράβευσης» των ασυνεπών πελατών της Τράπεζας σε ένα «θέατρο παραλόγου» όπου πηγή
δικαίου είναι η ασυνέπεια και η απείθεια στους κανόνες!!!

Άλλες Δράσεις του Δ.Σ.
Φιλανθρωπικές προσφορές για άτομα που είχαν ανάγκη σε πολλά διαφορετικά
Ιδρύματα για την φετινή χρονιά.
Σειρά έξι (6) ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα παιδιά των συναδέλφων σε Αττική,
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
Προσφέραμε δ ω ρ ε ά ν ένα πλήρες πρόγραμμα ξ ε ν α γ ή σ ε ω ν στους
αρχαιολογικούς χώρους και στα Μουσεία της Αθήνας.
Διοργανώσαμε σειρά δωρεάν σεμιναρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σχετικά με τις
οικονομικές-ασφαλιστικές-θεσμικές εξελίξεις της εργασίας μας.
Πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα ημερίδα με θέμα: «Φυσική δραστηριότητα και Υγεία».
Θεματικά Σεμινάρια με βάση την ψυχολογία.
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Δάσος τα χέρια στις ψηφοφορίες της Γ.Σ.

Από τα πηγαδάκια της Γ.Σ.

Συνεχίσαμε τις προσφορές προς τον συνάδελφο και τα μέλη της οικογενείας του.
Ενδεικτικά:
Με το μουσικοχορευτικό δείπνο στο “Divani Apollon Palace” στις 17/03/2017, όπου
παραδώσαμε και τα αριστεία στα τέκνα των συναδέλφων που διακρίθηκαν στις
σχολικές και ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.
Με το εκδρομικό μας πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε Ελλάδα».
Με τα σεμινάριο Α’ Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.
Με τις υποτροφίες-εκπτώσεις στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΟΜΗΡΟΣ» και «SCG»
Με την προσφορά κινητής τηλεφωνίας WIND και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των
εταιρειών “NRG”, «ΗΡΩΝ» και «PROTERGIA».
Με τις εκπτώσεις στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών και στα εισιτήρια για τα μέσα της
συγκοινωνίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Με τις εκπτώσεις για τις θεατρικές παραστάσεις, μέσω Ο.Τ.Ο.Ε.
Με την λειτουργία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ του Union στην Θεσσαλονίκη που αποτελεί
και την μεγαλύτερη προσφορά στο πιο πολύτιμο αγαθό υγείας που είναι το α ί μ α.
Καλλιεργούμε σε βάθος τον ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (εκ των ελαχίστων σωματείωνμελών της Ο.Τ.Ο.Ε.), γεγονός που μας οδήγησε στο να «σαρώσουμε» τα χρυσά μετάλλια
στα σχετικά Πρωταθλήματα της Ο.Τ.Ο.Ε. και της Commercial League στα αθλήματα:
Ποδόσφαιρο ανδρών
Μπάσκετ ανδρών
Τένις
Πινγκ-Πονγκ
Σκάκι
Βόλεϊ Ανδρών
Βόλεϊ Γυναικών
Αντίστοιχη αθλητική δράση πραγματοποιείται από το παράρτημα του Union στην
Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούν με επιτυχία τα τμήματα:
Μπάσκετ ανδρών (2η θέση στο Πρωτάθλημα του Ε.Κ.Θ. και Κύπελλο Ε.Κ.Θ.).
Ποδόσφαιρο 8Χ8 (4η θέση στο Πρωτάθλημα του Ε.Κ.Θ.).
Union Eurobank Running Team
Με την διοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (5Χ5) μεταξύ των
μονάδων της Τράπεζας στην Αττική.
Η δική μας περηφάνια όμως κυρίως αφορά το ότι μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για
την χώρα και τις Τράπεζες κρατήσαμε αλώβητη την απασχόληση και τα κεκτημένα του
Προσωπικού. Αυτό ελάχιστα σωματεία μπορούν να το ισχυρισθούν!
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Στις κάλπες της Γεν. Συνέλευσης

Μαζική συμμετοχή στις διαδικασίες της Γ.Σ.

Το μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης ήταν:

Απόλυτα πετυχημένη η Γ.Σ. του Union

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος
Γιάννης Σιδεράτος
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