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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 100 / 06-04-2017 
 

 

 

 

Όπως κάθε χρόνο – αρχής γενομένης από το 2000 – στην ετησία χοροεσπερίδα του 

Σωματείου μας φιλοξενείται η τελετή βράβευσης των εν θέματι αριστούχων (συναδέλφων και 

τέκνων υπαλλήλων) του έτους (σχολικού και ακαδημαϊκού) 2016. 

Ο πετυχημένος αυτός θεσμός (ο «πιο αγαπημένος οικογενειακός θεσμός της 

Eurobank», κατά την ανακοίνωση αρ. 5/24-03-2017 του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Τράπεζας κας Αθηνάς Δεσύπρη) αποτελεί πρόταση του Union Eurobank που 

είχε αποδεχτεί η Διοίκηση και καθιερώθηκε θεσμικά με την υιοθέτηση των χρηματικών βραβείων 

από την πλευρά της Τράπεζας με τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που 

έχουμε συνυπογράψει στις 03/01/2002, στις 19/07/2004 και στις 20/03/2008. 

 

 

 

 

 
Από την προσέλευση της Διοίκησης.  

Ο Πρόεδρος του Union Στάθης Χαρίτος ανάμεσα  

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φ. Καραβία και τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. της Τράπεζας κ. Ν. Καραμούζη 

 

 

 

 

 

 
 

Η φετινή εκδήλωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο από πλευράς συμμετοχής 

συναδέλφων και παιδιών συναδέλφων που βραβεύτηκαν (συνολικά 205 παιδιά και 3 

συνάδελφοι αριστούχοι) και παραβρεθήκαν στην χοροεσπερίδα μας, όπου κυριάρχησε το κέφι 

και ο χορός με την εμφάνιση του νεανικού συγκροτήματος “Otherview” που ανέβηκε στην 

σκηνή.  

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 
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Και από την θέση αυτή να εκφράσουμε τα ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ, αλλά και να ευχαριστήσουμε όλους, όσους, τίμησαν με την παρουσία τους την 

εκδήλωση αυτή της ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΑΜΙΛΛΑΣ και την δημιουργικής συνύπαρξης ΟΛΩΝ (Διοίκηση 

Τράπεζας-Εργαζόμενοι-Συνδικάτο). 

Επειδή όμως ο χαρακτήρας της εκδήλωσης είναι διττός, είθισται, κάθε χρόνο με τις 

βασικές ομιλίες από την πλευρά της Τράπεζας και από την αντίστοιχη του Σωματείου, όχι μόνο 

να αποτυπώνεται η δράση του προηγούμενου έτους κάθε πλευράς (όπως πάντα προβλήθηκε 

και το σχετικό video του Union), αλλά και να τίθενται οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα 

που αφορούν την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εργαζομένων.  

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα των τριών (3) ομιλητών της εκδήλωσης 

κατά την σειρά που μίλησαν και για τα δικά σας συμπεράσματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Τα παιδιά σε αναμονή της βράβευσης τους                             Μερική άποψη της αίθουσας με τους  

                                                                                                      παραβρεθέντες στην εκδήλωση  

 

 
 

 

 

1. Για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης 
 

«Θέλω να πω ότι αυτή εκδήλωση έχει δημιουργήσει μία εσωτερική άμιλλα τόσο μεταξύ των 

παιδιών των συναδέλφων ακόμα και στις ίδιες τις οικογένειές για έναν ευγενή σκοπό με στόχο 

το ΑΙΕΙΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ. Η θεμιτή φιλοδοξία για να ξεχωρίσουμε και να διακριθούμε στο σχολείο 

και τα Α.Ε.Ι. πρέπει να έχει και μία αντίστοιχη αναγνώριση και όχι απλώς μία υλική 

αναγνώριση. Θα ήταν πολύ εύκολο να στέλναμε μία επιταγή με κάποιο χρηματικό βραβείο 

στο σπίτι του παιδιού και να τελειώνει εδώ η αποστολή. Νομίζω όμως ότι εμείς, σαν 

μεγαλύτεροι, αυτά που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά είναι και η ηθική καταξίωση και η 

αναγνώριση και η επιβράβευση σε ένα χώρο όπου οι ίδιοι οι γονείς τους έχουν την 

επαγγελματική τους στέγη και σε μία προσπάθεια ενιαίας κουλτούρας όλων των 

εργαζομένων της Τράπεζας ανεξαρτήτως από το χώρο προέλευσης ή της προηγούμενης 

Τράπεζας που ήταν. Είναι η λεγόμενη έννοια της οικογενειακής κουλτούρας που είναι βασικό 

θεμέλιο στεριώματος των επιχειρήσεων και των Τραπεζών, ειδικά στην σημερινή δύσκολη 

εποχή που όλοι γνωρίζετε τους κλυδωνισμούς που υφίσταται και η οικονομία της χώρας 

αλλά και το τραπεζικό σύστημα». 
 

2. Για το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων 

«Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πέραν της κοινής λογικής κανένα άλλο επιχείρημα, να πούμε ότι 

δεν είναι δυνατόν σήμερα στην Ελλάδα τα παιδιά τα οποία έχουν ξεχωρίσει να μη βρίσκουν 

δουλειά και να είναι ευπρόσδεκτα από προηγμένες χώρες της Δύσης, της Ευρώπης και της 
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Αμερικής, όπου αποκαθίστανται επαγγελματικά προσφέροντας τη γνώση τους σε ξένες 

χώρες. Ο ίδιος ο ΣΕΒ ομολογεί ότι αυτά τα μυαλά πάνε χαμένα. Από την άλλη όμως θα 

ήθελα και εγώ να αναρωτηθώ τι κάνει ο ΣΕΒ όχι μόνο οι εργοδότες της βιομηχανίας αλλά και 

αυτοί των υπολοίπων επιχειρήσεων  για να κρατήσουν αυτά τα μυαλά και τα παιδιά στη 

χώρα. Είναι λύσεις οι συνεχείς πιέσεις για την μείωση των αμοιβών εργασίας και αυτός ο 

περίφημος βασικός μισθός που τείνει να φτάσει σε επίπεδα κατώτερα  ανάξια λόγου και 

αναφοράς; Θα έπρεπε κι απ' την πλευρά τους να υπάρχουνε κίνητρα υποκίνησης αυτών 

των νέων που χρειάζονται σήμερα να είναι και σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, γιατί πάνω 

από το 70% και σε ορισμένους κλάδους πάνω από το 80% δεν έχουμε εξειδικευμένη  εργασία 

όπως ομολογούν οι ίδιοι σε αυτό το δελτίο του ΣΕΒ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                     Στο βήμα της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Union, Στάθης Χαρίτος 

 

3. Για το ζήτημα της βελτίωσης των αποδοχών των νέων και το αίτημα του Union για την 

επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών των συναδέλφων στο πλαίσιο του Ομίλου 

Eurobank. 

«Τι άλλο δηλαδή πρέπει να πάθει η  Ελλάδα για να καταλάβουμε ότι χωρίς επενδύσεις και 

κυρίως χωρίς ξένες επενδύσεις, θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να δημιουργηθούν. Υπό 

αυτή την έννοια θέτω και το άλλο ζήτημα: Της αμοιβής της εργασίας σήμερα στην Ελλάδα. 

Για να κρατήσεις τους καλύτερους πρέπει να τους αμείψεις και καλά. Δεν είναι δυνατόν με 

ισοπεδωτικούς μισθούς, τα παιδιά με αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα 

να μείνουν εντός συνόρων. Από το βήμα αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι και από την 

πλευρά μας και όσο περνάει από το χέρι μας και με το  διάλογο που έχουμε και με τη καλή 

συνεργασία που έχουμε με την Τράπεζα θα είναι ένα πρώτο μέλημα μας και η σωστή 

επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών των συναδέλφων, με θεσμική και διαφανή 

ρύθμιση στο πλαίσιο του Ομίλου». 

4. Για την πολιτική του Union Eurobank 
 

«Σε ότι αφορά την εποχή που ζούμε και την πολιτική που ακολουθεί το Σωματείο σε όλα  τα 

επιμέρους ζητήματα θα ήθελα να κλείσω με την φράση μιας μεγάλης μορφής στο χώρο της 

τέχνης την οποία θαυμάζω προσωπικά. Είναι η πολυβραβευμένη ηθοποιός Μέριλ Στριπ που  

πριν δύο χρόνια δήλωσε δημόσια τα εξής: « Δεν έχουμε πια την διάθεση να αρέσουμε σε 

όσους δε μας αρέσουν. Να χαμογελάμε σε όσους δε μας χαμογελάνε. Δεν μπορούμε να 

χαλαλίσουμε  ούτε λεπτό σε αυτούς που λένε ψέματα ή θέλουν να μας χειραγωγήσουν». 

 

 

     



4 
 

 
 

 

Απονομή βραβείου από τον Πρόεδρο του  

Union σ.δ. Στάθη Χαρίτο στον αριστούχο  

πτυχιούχο συνάδελφο Γιάννη Στεφανίδη  

του Καταστήματος Μυτιλήνης (319) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

1. Για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης 
 

«Σήμερα αυτό γιορτάζουμε όλοι μαζί: την Επιλογή σας να Προοδεύετε. Είναι η επιλογή της 

δύσκολης διαδρομής. Σε αυτή τη διαδρομή έχετε αρωγούς τις οικογένειές σας, τους γονείς 

σας, τους ανθρώπους σας που δημιουργούν το πλαίσιο και κάποιες, σημαντικές 

προϋποθέσεις της επιτυχίας σας. Δύσκολο και το δικό τους έργο, ειδικά στις σημερινές 

συνθήκες, όμως όλοι τους επιβεβαιώνουν ότι εσείς είστε η πρώτη προτεραιότητα.  

Οι πρωταγωνιστές όμως αυτής της δύσκολης διαδρομής είστε εσείς. Η επιθυμία σας για 

γνώση, η κριτική σας σκέψη, ο δυναμισμός και η επιμονή, η αναγνώριση των αδυναμιών 

σας και η βελτίωσή τους, η αγάπη για το καινούργιο και το καλύτερο, η καλή συνεργασία με 

τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν, αυτά τα στοιχεία είναι τα δικά σας βοηθήματα. Είναι 

τα βοηθήματα που θεμελιώνονται τώρα ως Αξίες, για να σας συνοδεύουν σε όλη τη ζωή 

σας, και να σας βοηθούν να ξεπερνάτε την όποια αντιξοότητα και να προοδεύετε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Στο βήμα της εκδήλωσης ο Γεν. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού  

                                        της Eurobank, Αθηνά Δεσύπρη 

 

2. Για την πολιτική της Eurobank με εργαλείο την γνώση  
 

«Επίσης γνωρίζουμε ότι ένας Οργανισμός δεν αναπτύσσεται αν δεν αναπτύσσονται οι 

άνθρωποί του.  Έτσι εξοπλίζουμε με το εφόδιο της γνώσης και της διαρκούς εκπαίδευσης 

συστηματικά τους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τη συνεχή επένδυση 



5 
 

στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας, διασφαλίζεται και η βιώσιμη 

ανάπτυξη του οργανισμού μας. Η γνώση αυτή αφορά τόσο σε θέματα που άπτονται της 

καθημερινής μας εργασίας όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που στόχο 

έχουν την πολύπλευρη εξέλιξη των ανθρώπων μας.  

Όλοι μας ανεξάρτητα από τα χρόνια της προϋπηρεσίας μας ή το επίπεδο της θέσης μας 

γνωρίζουμε ότι η επικαιροποίηση των γνώσεων και η ενίσχυση των ικανοτήτων μας αποτελεί 

δέσμευση προς τον Οργανισμό και τους εαυτούς μας στην εποχή της αντιξοότητας και των 

γρήγορων αλλαγών. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνο πέρυσι ο Όμιλός μας μέτρησε 

περισσότερες από 291.000 ώρες εκπαίδευσης, στις οποίες συμμετείχε το 85% του συνόλου 

των εργαζομένων μας!» 
 

3. Συγχαρητήρια και ευχαριστήρια 
 

«Εκ μέρους όλων των ανθρώπων του Ομίλου της Eurobank, θα ήθελα να σας συγχαρώ 

θερμά όλους για την αξιοθαύμαστη προσπάθειά σας και να σας ευχαριστήσω για το 

κουράγιο και την αισιοδοξία που μας δίνετε.  

Παράλληλα θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στους γονείς σας, τους δικούς μας 

ανθρώπους, που στηρίζουν καθημερινά τον αγώνα σας για την κατάκτηση της γνώσης και 

της επιτυχίας.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σωματείο Union, που και αυτή τη χρονιά φιλοξενεί την 

εκδήλωση που τιμά τις προσπάθειες των παιδιών των συναδέλφων μας για την πρόοδο και 

την αριστεία». 

 

 

 
 

 

Απονομή Βραβείου από τον Γεν. Διευθυντή  

Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, 

κα Αθηνά Δεσύπρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης 
 

«Η αποψινή τελετή έχει άμεση συνάφεια με αυτούς τους προβληματισμούς. Γιατί αποτελεί 

έμπρακτη αναγνώριση της αριστείας – στο πρόσωπο του καθενός σας. Και η αναγνώριση 

της αριστείας αποτελεί την κορυφαία έκφραση της αξιοκρατίας. Για το λόγο αυτό η 

αξιοκρατία είναι σήμερα βασικό πρόταγμα για την ελληνική κοινωνία και βασική προϋπόθεση 

για να μπορέσει η χώρα μας να συγκρατήσει, να αναδείξει και να αξιοποιήσει τις 

δημιουργικές δυνάμεις που πράγματι διαθέτει. Η αξιοκρατία είναι η κεντρική αρχή που οδηγεί 

στην επιτυχία χώρες, κοινωνίες και οργανισμούς. Η αξιοκρατία είναι το κέντρο στο σύστημα 

αξιών της Eurobank. Μόνο με σταθερό άξονα ένα σύστημα αξιών μπορούμε να έχουμε 

μέλλον και προοπτική ως οργανισμός. Στο άμεσο μέλλον θα μιλήσω πολύ πιο αναλυτικά για 

αυτό το σύστημα αξιών που είναι η πυξίδα της Τράπεζάς μας για το μέλλον. Απόψε αρκεί να 
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πω ότι αυτές οι αξίες εκπροσωπούνται με τον καλύτερο τρόπο από όσους βραβεύεστε και 

από τους γονείς σας συναδέλφους μας». 
 

2. Για την ανάγκη των κοινών στόχων 

«Οι κοινοί στόχοι, οι αγωνίες που μοιραζόμαστε έχουν χαλυβδώσει δεσμούς που πηγαίνουν 

πέρα από τον επαγγελματισμό, που ξεπερνούν και αυτή τη συναδελφικότητα. Βιώνοντας ο 

ίδιος για δύο δεκαετίες την εξέλιξη αυτών των δεσμών ανάμεσα στους συναδέλφους της 

Eurobank, και το πόσο γρήγορα επεκτάθηκαν για να αγκαλιάσουν και τους συναδέλφους 

του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μπορώ να σας πω απόψε ότι δεν είναι υπερβολή ή 

κοινοτοπία ότι αισθανόμαστε για εσάς περήφανοι όχι σαν να ήσασταν οικογένειά μας, αλλά 

επειδή είσαστε η οικογένειά μας. 

Στις σημερινές συνθήκες κανείς δεν μπορεί μόνος. Κι όσο αυτό ισχύει για τις χώρες, το ίδιο 

ισχύει και για τους οργανισμούς, θα έλεγα πολύ περισσότερο για τραπεζικούς οργανισμούς. 

Η επιλογή μας στη Eurobank είναι ακριβώς αυτή: συνεργασία, ομαδικότητα, μοιραζόμαστε 

την προσπάθεια για να έχουμε αποτέλεσμα να μοιραστούμε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Στο βήμα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας  

 

3. Για την συνεργασία με το Union Eurobank-Δέσμευση έγκαιρης ανανέωσης κεκτημένων 

Προσωπικού 

«Αγαπητέ Πρόεδρε του Σωματείου Union, 

 Αγαπητέ Στάθη, 
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σωματείο, και εσένα προσωπικά για την καλή συνεργασία 

μας διαχρονικά, να σε ευχαριστήσω για τα θέματα στα οποία συμφωνήσαμε, αλλά κυρίως 

για αυτά στα οποία διαφωνήσαμε, γιατί η καλόπιστη ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων 

είναι αυτή που τελικά επιτρέπει την σύνθεση προς όφελος της Τράπεζας και των 

εργαζομένων σε αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τη διοργάνωση της αποψινής 

τελετής βράβευσης για τα παιδιά των υπαλλήλων όλης της Τράπεζας, όπως και των 

ανάλογων εκδηλώσεων τα τελευταία 16 χρόνια.  

Γνωρίζουμε όλοι ότι κανένα επιχειρησιακό σχέδιο δεν μπορεί να έχει επιτυχία, εάν δεν 

υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσά μας, εάν δεν υλοποιείται σε συνεργασία και με τη 

στήριξη εργαζομένων που αισθάνονται καλά στον οργανισμό που υπηρετούν. Αυτές τις 

σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε σφυρηλατήσει σε βάθος χρόνου αποδεικνύει και ο 

θεσμός των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που έχουμε καθιερώσει ήδη 

από το 2000. Μέχρι σήμερα, με γνώμονα την κοινή μας επιδίωξη για την επιτυχή πορεία του 

οργανισμού, έχουμε συνάψει δεκατέσσερις (14) Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας και τέσσερα (4) Πρακτικά Συμφωνίας που καλύπτουν όλο το πλέγμα των 
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παροχών της Τράπεζας προς το Προσωπικό. Υπογράψαμε την τελευταία σύμβαση τον 

Απρίλιο του 2015, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρόθεσή μας είναι να 

ανανεώσουμε έγκαιρα με την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας την ισχύ των υφιστάμενων ρυθμίσεων και να προσπαθήσουμε να τις 

βελτιώσουμε, ανταποκρινόμενοι στο μέτρο του δυνατού σε αιτήματα των εργαζομένων». 

 

 

 

 

 

 

 

Απονομή βραβείου από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Τράπεζας,  

κ. Φωκίωνα Καραβία 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Επιβράβευση Προσωπικού: Υλοποίηση δέσμευσης προαγωγών/αυξήσεων 

«Πέρυσι, στην ανάλογη τελετή, είχα δεσμευτεί απέναντί σας ότι εάν πετυχαίναμε το βασικό 

στόχο της Τράπεζας για το 2016, που ήταν η επιστροφή στην κερδοφορία, για πρώτη φορά 

από το 2010, θα μπορούσαμε να ανακινήσουμε τη διαδικασία των προαγωγών και 

αναπροσαρμογών. Το στόχο της κερδοφορίας τον πετύχαμε χάρη στις προσπάθειες όλων 

μας. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιτυχίας, άμεσα ολοκληρώνουμε τον κύκλο προαγωγών, 

για την ηθική πρώτα από όλα ανταμοιβή των συναδέλφων που έχουν αναλάβει 

αναβαθμισμένες θέσεις. Οι προαγωγές συνοδεύονται από αυξήσεις, περισσότερο 

συμβολικές λόγω των ασφυκτικών περιθωρίων που έχουμε. Προχωράμε με μικρά και 

συντηρητικά βήματα, όπως αρμόζει στις δύσκολες συνθήκες που ακόμα βιώνουμε. Όμως 

προχωρούμε και δεσμεύομαι ότι θα επιταχύνουμε τα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση με την 

περαιτέρω βελτίωση της οργανικής μας κερδοφορίας και την επίτευξη των στόχων που 

έχουμε θέσει για το 2017». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Απονομή βραβείου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.              Απονομή βραβείου από τον Γεν. Γραμματέα  

          της Τράπεζας, κ. Ν. Καραμούζη                                     του Union, σ.δ. Γιάννη Σιδεράτο 
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                                   Αναμνηστική φωτογραφία μετά την βράβευση 

 

 

Το συμπέρασμα από όλη την εκδήλωση και κυρίως από τις τοποθετήσεις των κύριων 

ομιλητών αυτής δεν μπορεί να είναι άλλο από αυτό που διατύπωσε από μικροφώνου ο Πρόεδρος 

του Union Στάθης Χαρίτος κατά το κλείσιμο της ομιλίας του στην εν λόγω τελετή βράβευσης των 

αριστούχων τέκνων των υπαλλήλων του Ομίλου της Τράπεζας:  

«Στην φιλία εμείς δίνουμε το χέρι μας και την αφοσίωση μας και πάνω απ' όλα την 

αφοσίωση στο καθήκον εκεί όπου υπηρετούμε δηλαδή τους καταστατικούς στόχους του 

Σωματείου μας και όχι αλλότριους σκοπούς προσωπικούς, συνδικαλιστικούς, κομματικούς ή 

άλλους ιδιοτελείς καμουφλαρισμένους. Αυτή την αφοσίωση και αυτό το καθήκον εκεί που τάχτηκε 

να υπηρετεί αυτό το Σωματείο προσωπικά εγώ και οι συνεργάτες μου θα συνεχίσουμε να τα έχουμε 

αγωνιζόμενοι. Η Τράπεζα βέβαια σκεπάζει όλους τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι αγαπητοί 

συνάδελφοι και φίλοι και παιδιά δεν υπάρχουν εργασιακά χωρίς την Τράπεζα. Για να ευημερήσουν 

οι επιμέρους παραγωγικές μονάδες που είναι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάει καλά η επιχείρηση. Και 

για αυτό το σκοπό αγωνιζόμαστε κι εμείς από την πλευρά μας με όσες δυνάμεις έχουμε από την 

πλευρά του Σωματείου με σκοπό το αμοιβαίο όφελος, εργαζομένων και επιχείρησης». 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

O Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Στα ύψη το κέφι και η διασκέδαση στην χοροεσπερίδα                    
                                                                                    του Union από την νεολαία των αρίστων της Eurobank 

    To δημοφιλές νεανικό συγκρότημα  

“Otherview” στην εκδήλωση του Union 


