
1 
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 221 / 21-07-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310258781-2,  Fax. 2310284956 

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

http://www.unioneurobank.gr/


2 
 

 

Ο εν λόγω Σύλλογος μας έχει συνηθίσει σε σωρεία αντισυνδικαλιστικών και 

αντιδημοκρατικών πρακτικών. Δεν είναι μόνο ότι μιμείται και αντιγράφει, αλλά επιχειρεί και να 

οικειοποιείται συλλογικά επιτεύγματα και κατακτήσεις στις οποίες όχι μόνο δεν έχει καμία 

συμμετοχή, αλλά προσπάθησε να τις μειώσει και να τις συκοφαντήσει, αφού δεν έχει μπορέσει 

να τις ματαιώσει. 

Το δόγμα τους προς όσους είναι ευκολόπιστοι: «Η θεωρία της  μ ι σ ή ς  α λ ή θ ε ι α ς »  

που πολλές φορές είναι χειρότερη από το συνολικό  ψ έ μ α … 

Τελευταία “version” το εν θέματι «Ενημερωτικό Φυλλάδιο» για το Τ.Ε.Α. Eurobank με την 

σφραγίδα τους στο εξώφυλλο και συνοδευτικό σημείωμα που «καπελώνει» μία μεγάλη επιτυχία 

του Union, την ίδια ώρα που την υπονομεύει με αστεία επιχειρήματα προς το Υπουργείο 

Εργασίας (Επιστολή τους Α.Π. 25/2021 της 15/07/2021)… 

Θυμίζουν, λοιπόν, την δημοφιλή γαλλική σειρά κόμικς με πρωταγωνιστή τον Μεγάλο 

Βεζίρη Ιζνογκούντ που επαναλαμβάνει συνεχώς την φράση «θέλω να γίνω χαλίφης, στη θέση 

του χαλίφη» και τον «βοηθό» του Ντιλά Λαράτ που τον σιγοντάρει… 

Το απίστευτο είναι ότι τόσο στην ανακοίνωσή τους, όσο και στο δήθεν ενημερωτικό 

φυλλάδιο που στις 20/07/2021 έστειλαν στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας δεν 

αναφέρουν πουθενά ότι το Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank δημιουργήθηκε με Επιχειρησιακή    

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στις 04/06/2021 που υπέγραψε το Σωματείο μας με την               

Διοίκηση της Τράπεζας. 

Αναφέρουν  ψ ε υ δ ώ ς  ότι έγινε με μονομερή  « α π ό φ α σ η  της  Τ ρ ά π ε ζ α ς » !!! 

Η αλήθεια όμως τους ξεφεύγει στην «επιστολή-νάρκη» που έστειλαν στο Υπουργείο 

Εργασίας στις 15/07/2021, όπου η θεωρία της «μισής αλήθειας» αποθεώνεται: 

«Με την Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 4ης Ιουνίου 2021 

ανακοινώθηκε η απόφαση (;) της Τράπεζας Eurobank να προχωρήσει στην ίδρυση Τ.Ε.Α. 

στον Όμιλο Eurobank…» κλπ, γράφουν στον πρόλογο προς τον κ. Υφυπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης Τσακλόγλου Παναγιώτη. 

Εδώ έχουμε και ολική ανατροπή του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Οι Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας ως μόνο περιεχόμενο έχουν την ανακοίνωση των αποφάσεων του εργοδότη!!! 

Αν ήταν έτσι «Ιζνογκούντ και Σια», γιατί η Τράπεζα δεν ανακοίνωσε μόνη της την ίδρυση 

του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank, όπως έκανε η Τράπεζα Πειραιώς και υπέστη την βάσανο των 

Συλλογικών Διαπραγματεύσεων με το Σωματείο μας γι’ αυτό το θέμα; 

(Έχουμε στην διάθεση παντός ενδιαφερόμενου τα Πρακτικά αυτών των 

διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στις 28 Μαΐου 2021 και φέρουν τις υπογραφές των 

αντισυμβαλλόμενων μερών Τράπεζας και Union Eurobank). 

Και ο πλέον δύσπιστος συνάδελφος μπορεί να μπει στο site του Union Eurobank για να 

διαβάσει την ανακοίνωση μας Νο 213/09-06-2021, αλλά και την σχετική συνέντευξη του 

Προέδρου του Δ.Σ., Στάθη Χαρίτου στο τραπεζικό/ενημερωτικό site BANKINGNEWS. (Βλ. 

ανακοίνωση Union No 214/14-06-2021). 
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Το γεγονός επικύρωσε το σύνολο σχεδόν των ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων 

οικονομικής ενημέρωσης με καταιγισμό δημοσιευμάτων που τόνιζαν αυτήν την επιτυχία             

του Union Eurobank!!! 

Ο «Μεγάλος Βεζίρης» όμως και το παρεάκι του στην εναγώνια προσπάθεια 

οικειοποίησης επιτευγμάτων που δεν τους ανήκουν δημοσιεύουν στο «Ενημερωτικό Φυλλάδιο» 

που εξέδωσαν στοιχεία από το Καταστατικό του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank που έχουμε καταθέσει 

προς το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς όμως να έχουμε πάρει ακόμη την τελική έγκριση του, για 

να είναι ανακοινώσιμα! 

Το μόνο καλό είναι ότι όλες οι παροχές που περιέχει αυτό το φυλλάδιο είναι 

αποτελέσματα των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που το Union έχει 

υπογράψει με την Τράπεζα, όπως εύκολα μπορείτε να ανατρέξετε για επιβεβαίωση στον 

«ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ» στο site του Σωματείου μας… 

Εδώ ταιριάζει η παροιμιώδης φράση του άρχοντα της Αρχαίας Αθήνας Θεμιστοκλή 

που είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τη νίκη του Μιλτιάδη κατά των Περσών το 490 π.Χ., στη 

μάχη του Μαραθώνα: 

 

«Ούκ εά μέ καθεύδειν τό τού Μιλτιάδου τρόπαιον», δηλαδή: 

«Δεν με αφήνει να ησυχάσω η δόξα του Μιλτιάδη». 

 

(Αφιερωμένο εξαιρετικά στους παραχαράκτες της αλήθειας) 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                            Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


