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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 199 / 11-03-2021 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σας παραθέτουμε αυτούσια την χθεσινή  έ κ κ λ η σ η  που απευθύναμε προς τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φωκίωνα Καραβία, για την ενημέρωση σας και 

για τα δικά σας συμπεράσματα. 

 
 

 

 

 

Προς:  κ. Φωκίωνα Καραβία 

Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank 
 

Θέμα:  Ανάκληση απόλυσης συναδέλφου …………………………  

(Υπάλληλος προερχόμενη από το Νέο Τ.Τ.) 

 

Πληροφορηθήκαμε για την απόλυση για υ π η ρ ε σ ι α κ ο ύ ς  (και όχι για 

οργανωτικούς) λόγους της εν θέματι συναδέλφου μας που υπηρετεί στο κατάστημα 

Τσαμαδού της Τράπεζας στον Πειραιά, μετά την εκεί μετάθεση της από την ανενεργή υπηρεσία 

C.F.C., όπου υπηρετούσε πριν. 

Παρ’ ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος  δ ε ν  είναι μέλος του Σωματείου μας, υπό την 

ευρύτερη έννοια της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζομένων της Τράπεζας, αλλά και από συναδελφική και ανθρώπινη ευαισθησία σας 

κάνουμε  έ κ κ λ η σ η  για άμεση ανάκληση της ως άνω απόλυσης. 

Θα πρέπει κατά την γνώμη μας να αποφευχθεί μία δικαστική διένεξη με επίκεντρο την 

Eurobank σε μία περίοδο που ο Κλάδος μας δέχεται πίεση και οι 

ανακατατάξεις/αναδιαρθρώσεις που ασφυκτικά τον περιβάλλουν οδηγούν στην δραματική 

μείωση του Προσωπικού των Τραπεζών για πολλές αιτίες. Σε καμία περίπτωση οι απολύσεις 

δεν πρέπει να είναι μία από αυτές… 
 

Με τιμή 
 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

                                       Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 
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Εννοείται ότι καταδικάζουμε την συγκεκριμένη απόφαση που πήρε η Διοίκηση 

της Τράπεζας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάει ότι «ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ                                      

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ». 
 

Καταδικάζουμε όμως και κάθε εμετικό περιεχόμενο ανακοίνωσης ή 

δημοσιεύματος που επιχειρεί να επιρρίψει ευθύνες για το ζήτημα αυτό στο Union και 

στις διατάξεις του Οργανισμού Υπηρεσίας Προσωπικού της Τράπεζας τις οποίες έχουν 

εγκρίνει όλοι οι Σύλλογοι των εργαζομένων στην Eurobank… 
 

Οι λαϊκιστές ας επιστρέψουν στη ναφθαλίνη της μοναξιάς τους, γιατί ψήφους  

εν μέσω συκοφαντιών δεν πρόκειται να δουν… 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 
 

 

                    Στάθης Χαρίτος                                            Γιάννης Σιδεράτος 


