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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Έξω από κομματικές, «συνδικαλιστικές» και προσωπικές αγκυλώσεις μία ομάδα 

εργαζομένων στην F.P.S. (ιδρυτικά μέλη) κατάφερε να δημιουργήσει αυτό πού για 

χρόνια ήταν προσδοκία του χώρου:  
 

Ε Ν Α  Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο  Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  
 

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Σωματείου anexartitofps.blogspot.com 

διαπιστώνουμε όχι μόνο την εναρκτήρια άρτια οργάνωση του νέου Σωματείου, αλλά και 

την ποιότητα των συναδέλφων της Διοικούσας Επιτροπής που όλοι είναι εργαζόμενοι 

στην αρχική F.P.S. και καταξιωμένοι στον χώρο δουλειάς τους αν και με διαφορετικές 

αφετηρίες προέλευσης… 

Η ιδρυτική διακήρυξη του Σωματείου και το Καταστατικό που κατέθεσε δείχνουν ότι 

ένα κενό εκπροσώπησης των εργαζομένων στην F.P.S. καλύπτεται κατά τον πιο ιδανικό 

τρόπο. 

Ελπίζουμε να το αγκαλιάσουν ΟΛΟΙ οι παλιοί εργαζόμενοι της F.P.S. και να 

εγγραφούν μαζικά στις τάξεις του, γιατί πολύ καλά γνωρίζουν ότι: 
 

Ε Ν  Τ Η  Ε Ν Ω Σ Ε Ι  Η  Ι Σ Χ Υ Σ  

 

Οι εργαζόμενοι  της  F .P .S .  προέλευσης Eurobank  
 

Οι συνάδελφοι αυτοί και ειδικά τα μέλη του Union Eurobank γνωρίζουν ότι ως 

Σωματείο κάναμε το καλύτερο δυνατόν στις δοσμένες συνθήκες για την ομαλή και 

συμφέρουσα ένταξη τους στην F.P.S. από την στιγμή που το αντικείμενο εργασίας τους 

καταργήθηκε στην Τράπεζα. 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
 Eurobank 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
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Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Σύντομα θα δώσουμε στην δημοσιότητα ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ / ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ / 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ του Union προς την Διοίκηση της Eurobank, αλλά και τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, όπου φαίνονται ανάγλυφα, όχι μόνο οι προσπάθειες και οι δυσκολίες 

των διαπραγματεύσεων με την Τράπεζα και την  F.P.S., αλλά και το ποιος τελικά 

συνέβαλε στην θετική έκβαση της μεγαλύτερης μετακίνησης Προσωπικού της Eurobank 

με βάση μία συμφωνία που ο Τύπος αποκάλεσε «βελούδινη»… 
 

Σήμερα καλούμε δημόσια όλους αυτούς τους εργαζομένους προέλευσης 

Eurobank, αλλά κυρίως τα μέλη μας να εγγραφούν μαζικά στο 

νεοσύστατο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ F.P.S.». 
 

Με την ολοκλήρωση των εκατέρωθεν εγγραφών (παλιών και νέων εργαζομένων 

στην F.P.S. ανεξάρτητα από την θέση ευθύνης και χώρο προέλευσης) τα μέλη του νέου 

σωματείου με τις δικές τους εσωτερικές και δημοκρατικές διαδικασίες θα οδηγηθούν σε 

εκλογές για την ανάδειξη της 1ης αιρετής Διοίκησης τους που θα αποτελείται από εννέα 

(9) μέλη. Σε αυτή την Διοίκηση πρέπει να εκφράζονται όλες οι τάσεις και όλοι οι 

εργαζόμενοι της ενιαίας F.P.S. 

Συμπληρώστε και στείλτε ΤΩΡΑ την αίτηση εγγραφής σας στο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (συμβολική μηνιαία συνδρομή από 3 € μόνο), για να προχωρήσετε όλοι 

μαζί στην εκπλήρωση των καταστατικών στόχων του νέου Σωματείου.  
 

Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η  

 

Εμείς ως Union Eurobank αποδείξαμε ότι ενδιαφερόμαστε ενεργά για το σύνολο 

των εργαζομένων που άλλαξε η σύμβαση εργασίας τους σε F.P.S. και δεσμευόμαστε 

δημόσια ότι θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε σε αγαστή συνεργασία και 

συμπόρευση με το ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ F.P.S. 

Προτεραιότητα για μας οι στόχοι που στα 20 χρόνια της διαδρομής μας στην 

Eurobank έχουμε οριοθετήσει και μέχρι σήμερα απολύτως πετύχει, δηλαδή: 

 Καμία απόλυση εργαζομένων 

 Καμία απώλεια κεκτημένων 

 Καμία εξάρτιση από κομματικά, κυβερνητικά ή και 

εργοδοτικά συμφέροντα  

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                    Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 
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MO NO  Γ ΙΑ  ΤΟ Υ Σ  Σ ΥΝ ΑΔ ΕΛ Φ Ο ΥΣ  ΠΟ Υ  Υ Π ΕΓ ΡΑ Ψ Α Ν  

ΣΥ ΜΒ ΑΣ Η  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ  Μ Ε  Τ Η Ν F . P . S .  
 

 


