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Ωράριο Συναλλαγών 

 

Το Σωματείο μας εξασφάλισε την αποκλειστική  

συνεργασία με το Οδοντιατρικό Κέντρο           

SMILE DENTAL IMPLANTS (Αγαμέμνονος 1, 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - 17563), για παροχή 

υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα                

της στοματικής υγιεινής.  
 

Για όλες τις εργασίες οι οποίες αναφέρονται στον 

σχετικό πίνακα της Eurolife, κάνοντας χρήση του 

Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου τα μέλη 

μας δεν επιβαρύνονται με κανένα επιπλέον 

κόστος. Επιπροσθέτως, και προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι συνάδελφοι-μέλη μας, η εξόφληση των εργασιών θα πραγματοποιείται μέσα σε 

διάστημα 20 ημερών από την ολοκλήρωσή τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το μέλος μας αφού 

ολοκληρώσει τις εργασίες του λαμβάνει από το Οδοντιατρικό Κέντρο απόδειξη εξόφλησης, την 

προσκομίζει στην Eurolife και μόλις γίνει η εκκαθάριση και εισπράξει  τα χρήματα εξοφλεί το Κέντρο: 

Απαραίτητη προϋπόθεση: Η επίδειξη της κάρτας μέλους του Union) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Εργασία: Εξαγωγή δοντιού ρίζας 

Κόστος: 33.42 € 

Κατάθεση απόδειξης στην Eurolife 

Εκκαθάριση και είσπραξη του ποσού 

Εντός 20 ημερών πληρωμή του ποσού στο κέντρο 

Επιβάρυνση για το συνάδελφο 0€ 

 

Το Οδοντιατρικό Κέντρο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Union και τα μέλη των οικογενειών τους 

που καλύπτονται από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της Eurolife. Οι συνάδελφοι  μπορούν 

να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους καλώντας στo τηλέφωνο: 210 9840008 (email: 

info@smiledentalimplants.gr) αναφέροντας την ιδιότητα μέλους του Union. Κατά την επίσκεψή σας 

θα πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα Μέλους του Union και την Αστυνομική σας Ταυτότητα.  
 

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 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

Το Union συνεχίζει τις μεγάλες 

προσφορές για τα μέλη του 

Πλήρης Οδοντιατρική κάλυψη 

και στα Νότια Προάστια 

To Οδοντιατρικό Κέντρο                                   
SMILE DENTAL IMPLANTS 

mailto:info@smiledentalimplants.gr
http://www.unioneurobank.gr/


 

Βιογραφικό Σημείωμα Οδοντιάτρου 

Ο Dr. Σπύρος Μπότος αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. 

Απέκτησε την ειδικότητα του Προσθετολόγου & του Γναθοπροσθετολόγου από 

το Πανεπιστήμιο του New Jersey των ΗΠΑ- UMDNJ, το 2006, μαζί με το Master 

στην Επιστήμη της Οδοντιατρικής. Ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή του Εκπαίδευση 

με το πρόγραμμα «Ανώτερη Οδοντιατρική Εμφυτευματολογία» στο Πανεπιστήμιο 

UMDNJ του New Jersey, αποκτώντας το τίτλο του Χειρουργού 

Εμφυτευματολόγου. Από το 2007 έως το 2010 ήταν Επίκουρος Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου του UMDNJ στο τμήμα της Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής. Από 

το 2010 έως σήμερα διατηρεί το τίτλο του επισκέπτη Καθηγητή στο πανεπιστήμιο Rutgers του New Jersey 

στο μεταπτυχιακό τμήμα της Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής. Είναι διεθνής ομιλητής στην οδοντιατρική 

εμφυτευματολογία συμμετέχοντας σε πολλά συνέδρια οδοντιατρικής στις ΗΠΑ και διεθνώς με ομιλίες και 

παρουσιάσεις για τις σύγχρονες εξελίξεις στα οδοντικά εμφυτεύματα. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις για τις 

εργασίες του στις ΗΠΑ και διεθνώς. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

► Γραπτή Συμφωνία Εξασφάλισης 
 

Η ως άνω συνεργασία του Σωματείου μας αποκλειστικά και  μ ό ν ο  γ ι α  τ α  μ έ λ η  τ ο υ  

είναι η  μ ο ν α δ ι κ ή  γραπτή και ενυπόγραφη με τις εκατέρωθεν ρήτρες εξασφάλισης, 

διαφάνειας και φερεγγυότητας. 
 

► Κίνδυνος Διακοπής Παροχών 
 

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας, αλλά και σε όλο το Προσωπικό της Τράπεζας που 

καλύπτεται για τις οφθαλμολογικές/οδοντιατρικές/ορθοδοντικές ασφαλιστικές παροχές, 

μέσω της Τράπεζας και της Eurolife, να κάνουν χρήση αυτών λελογισμένα και με φειδώ, όπως 

ακριβώς αυτές οι παροχές περιγράφονται στον Οδηγό Παροχών του Union Eurobank                 

(έχει διανεμηθεί το σχετικό φυλλάδιο, βλ. σελ. 32, 33 και 34, αλλά έχει αναρτηθεί και στο           

site του Union). 
 

Δυστυχώς έχουν περιέλθει στην αντίληψη μας μεμονωμένα φαινόμενα  κ α τ α χ ρ η σ τ ι κ ή ς 

άσκησης του δικαιώματος χρήσης των παροχών (που είναι υψηλού κόστους για την Τράπεζα) 

και μάλιστα κατόπιν σύμπραξης των συναδέλφων με ιατρούς και οπτικούς. 
 

Η τακτική αυτή πέραν των ποινών που επισύρει για κάθε παραβάτη ενισχύει και                                 

την εκφρασμένη βούληση της Τράπεζας για διακοπή των ως άνω παροχών ή για                    

δραστικό περιορισμό τους.  
 

Αν ως Union δεν είχαμε την πρόνοια να «δέσουμε» τις παραπάνω ασφαλιστικές παροχές                

με Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) Τράπεζας - Union ίσως                    

τώρα να μην υπήρχε θέμα συζήτησης, αφού οι παροχές αυτές (μοναδικές                                       

στον τραπεζοϋπαλληλικό χώρο) δεν θα υπήρχαν…  
 

Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι ότι διερχόμαστε μία πολύ κρίσιμη οικονομικά 

περίοδο με πολλά «μέτωπα» ανοιχτά για τον κόσμο της εργασίας τον οποίον με συνέπεια και 

προσήλωση στις αρχές μας υπηρετούμε με επιτυχία ως Union Eurobank επί μία εικοσαετία, 

μέσα στην οποία διαχειριστήκαμε μεγάλες και μακρές κρίσεις χωρίς  κ α μ ί α  α π ώ λ ε ι α  

(απολύσεις, μειώσεις μισθών/παροχών κλπ κεκτημένων). 
 

Κ αλ ό  κ αλ οκ α ίρ ι  σ ε  όλ ο υς  
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ του Union Eurobank 
 

O Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

                        Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 


