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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο174 25/09/2020 
 

Αίτημα του Union για ενίσχυση των 

πλημμυροπαθών συναδέλφων Κεφαλονιάς 

Ζακύνθου και Καρδίτσας 

 

  Το Σωματείο μας παρακολουθώντας από την πρώτη στιγμή την καταστροφική 

επέλαση του ΙΑΝΟΥ και  εστιάζοντας  στους δοκιμαζόμενους  συναδέλφους , 

κατέθεσε εγκαίρως  αίτημα προς την Διοίκηση της Τράπεζας για την οικονομική  

ενίσχυση των πληγέντων συναδέλφων στις περιοχές της Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και 

Καρδίτσας.  
 

 Με την από 18/09/2020 υπ. Αριθ. 712 επιστολή μας προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού, την οποία σας παραθέτουμε στη συνέχεια, ζητάμε να καταγραφούν οι 

πληγέντες συνάδελφοι αυτών των περιοχών αλλά ενδεχομένως και κάποιων άλλων 

που υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις περιουσίες τους με σκοπό η Τράπεζα, στο 

πλαίσιο της φροντίδας που πάντα έχει δείξει κατά το παρελθόν, να χορηγήσει μία 

εύλογη αποζημίωση. 

 

Ακολουθεί η επιστολή προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

Αθήνα, 18/09/2020 

Α.Π.: 712 

 

 

 

  Θέμα: Ενίσχυση πλημμυροπαθών συναδέλφων Κεφαλονιάς Ζακύνθου και 

Καρδίτσας 

Είναι γνωστό ότι η καταιγίδα Ιανός προξένησε μεγάλες υλικές ζημιές σε 

αρκετές περιοχές της χώρας και κυρίως σε Καρδίτσα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. 

Θα παρακαλούσαμε θερμά με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσής σας να 

καταγραφούν οι πληγέντες συνάδελφοι αυτών των περιοχών αλλά ενδεχομένως 
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και κάποιων άλλων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις περιουσίες τους με 

σκοπό η Τράπεζα στο πλαίσιο της φροντίδας που πάντα έχει δείξει κατά το 

παρελθόν να χορηγήσει μία εύλογη αποζημίωση για την ανακούφιση των ως άνω 

οικογενειών των συναδέλφων.  

Η ύπαρξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της μεγάλης τραπεζικής 

οικογένειάς μας αποτελεί και την ψυχή του πολιτισμού όλων μας. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          
               ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. του UnionEurobank 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

                       Στάθης Χαρίτος      Γιάννης Σιδεράτος 

  Από την πλευρά μας θεωρούμε το πιο πάνω αίτημά μας δίκαιο, αλλά και βάσιμο, 

αφού σε δική μας πρόσφατη επικοινωνία βρέθηκαν πραγματικά πληγέντες 

συνάδελφοι από την θεομηνία με σοβαρές ζημιές εξ αιτίας της. Είμαστε βέβαιοι ότι η 

αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας θα διασταυρώσει την πληροφορία μας και θα 

συνδράμει την προσπάθειά μας 

….η Τράπεζα στο πλαίσιο της φροντίδας που πάντα έχει δείξει κατά το 

παρελθόν να χορηγήσει μία εύλογη αποζημίωση για την ανακούφιση 

των ως άνω οικογενειών των συναδέλφων. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. του UnionEurobank 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος        Γιάννης Σιδεράτος 


