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ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΣΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ 

ΤΝΔΙΚΑΛΙΜΟΤ  

« U n i o n - Ε Ν Ο Σ Η Σ Α » :  9 6 , 3 5 %  

« Α Γ Ω Ν Ι  Σ Ι Κ Ο  Μ Ε Σ Ω Π Ο » :  3 , 6 5 %  
 

 Η Κ.Ε.Ε. του Union δημοσίευσε στις 05/04/2018 τα αποτελέσματα των 

εκλογών του Σωματείου, τα οποία παραθέτουμε: 
 

Ψηφίσαντα μέλη: 3.999       

Άκυρα - Λευκά: 78 

Union - ΕΝΟΤΗΤΑ: 3778 – 96,35% 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 143 – 3,65% 

υνδυασμός 

Δ.. Ε.Ε. Ο.Σ.Ο.Ε. Ε.Κ.Α. Ε.Κ.Θ. Ε.Κ.Η. 

Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες 
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 Σύμφωνα με αυτά το διαπαραταξιακό/ενωτικό και ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο «Union - 

ENOTHTA» με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ., σ.δ. ΣΑΘΗ ΧΑΡΙΣΟ έτυχε της συντριπτικής 

αποδοχής του εκλογικού σώματος με ποσοστό 96,35%. 

 Η παράταξη του «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» απέσπασε το ποσοστό του 3,65% και 

εξέλεξε από δύο συνέδρους 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, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης κατακτήθηκαν από τον συνδυασμό 

«Union - ENOTHTA». 
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 Μάλιστα στα Εργατικά Κέντρα Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης τα ποσοστά του 

συνδυασμού Union  ΕΝΟΤΗΤΑ άγγιξαν το απόλυτο (Ε.Κ.Θ: 100% και Ε.Κ.Η : 99%) 

 

 Η ως άνω επιτυχία του ανεξάρτητου μοντέλου συνδικαλισμού που εφαρμόζεται 

στο Σωματείο Union Eurobank τυγχάνει της αποδοχής των μελών του με συντριπτικά 

ποσοστά για 6η συνεχόμενη 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 334 

υποψήφιους του συνδυασμού μας, αλλά και στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής και των 100 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 2015 – που είχαμε στις έδρες 

του Δ.Σ (από 15 σε 13) των Συνέδρων συνολικά ως Σωματείο για Ο.Τ.Ο.Ε. (από 60 σε 53) 

και Ε.Κ.Α. (από 52 σε 46) οφείλεται στην μείωση των ψηφισάντων μελών μας (- 529) 

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, αλλά και την Eurobank. 

Επιβράβευσαν το διοικητικό σχήμα του Σωματείου που στο σύνολο του στεγάστηκε 

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

 Συνέβαλε στο να παραμείνει η Τράπεζα όρθια και ακέραια στην τροχιά της 

αυτόνομης πορείας.  

 Προφύλαξε τις θέσεις εργασίας και διαφύλαξε το σύνολο των κεκτημένων 

δικαιωμάτων και συμφερόντων του Προσωπικού σε καθεστώς εκτεταμένης κρίσης 

και άγριων περικοπών που έπληξαν άλλους εργαζόμενους. 

 Επέκτεινε την διάρκεια και την ισχύ των κατακτήσεων μας μέσω Επιχειρησιακών 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (αμοιβές - επιδόματα, παροχές σε είδος και σε 

χρήμα, ασφαλιστικές παροχές, θεσμικές ρυθμίσεις) για άλλα τρία (3) χρόνια με την 

υπογραφή νέας Ε.Σ.Σ.Ε. στις 09/03/2018.   

 Διεύρυνε τις κατακτήσεις για όλο το προσωπικό με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. αποτελώντας 

μοναδική εξαίρεση στο τραπεζοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα.  

 Δεσμευόμαστε σαν νέο Δ.. 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» γιατί παρ’ ότι ακόμα δεν κατορθώσαμε να βρούμε κοινή, συνδικαλιστική 

πορεία η όποια αντιπαράθεση μας κινήθηκε στα όρια του συνδικαλισμού που διακρίνεται 

για το ήθος και τον πολιτισμό του.  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


