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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του, το Δ.Σ. του Σωματείου μας έκανε 

ο μ ό φ ω ν α  δεκτή την πρόταση του υπογράφοντος Πρόεδρου του Δ.Σ. συναδέλφου 

ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΟΥ σύμφωνα με την οποία: 

Η διετία της πανδημίας και ο κίνδυνος της μετάδοσης της Covid-19 σημαδεύτηκε 

από την α ν α σ τ ο λ ή  όλων των ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων του Σωματείου μας. Σε αυτές τις εκδηλώσεις κατά κύριο λόγο 

συμμετείχαν τα μέλη του Union και οι οικογένειες τους. (Χοροεσπερίδες με την τελετή 

βράβευσης των αριστούχων τέκνων και συναδέλφων, επιδοτούμενες εκδρομές, 

πρωτοχρονιάτικες πίτες, θεατρικές παραστάσεις μικρών και μεγάλων, παιδικά 

αποκριάτικα πάρτυ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πρωταθλήματα και αγώνες αντρών 

και γυναικών στον εργασιακό αθλητισμό, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες κ.α.). 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
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Συνέπεια αυτής της αναγκαστικής αποχής για την  π ρ ο σ τ α σ ί α  της 

υ γ ε ί α ς  και της  ζ ω ή ς  των συναδέλφων μας από τον Κορωνοϊό ήταν η μη 

εκταμίευση των κονδυλίων που είχαμε προϋπολογίσει για την διετία 2020-2021 για τους 

σκοπούς αυτούς. 

Επειδή θέλουμε όμως τα  μ έ λ η  που μας στηρίζουν με την εγγραφή τους και με 

την συνδικαλιστική εισφορά τους (από τις μικρότερες που υπάρχουν στον 

τραπεζοϋπαλληλικό χώρο) να μη χάσουν τελικά το έμμεσο οικονομικό όφελος των ως 

άνω παροχών που στερήθηκαν αναγκαστικά προτείνουμε την διανομή ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Union ΜΕΣΩ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΚΑΡΤΩΝ, ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ:  

 

 

 

 
 

 

Θα ακολουθηθεί ίδια διαδικασία διανομής, όπως ακριβώς έγινε και με τις 

αντίστοιχες προπληρωμένες κάρτες που μοιράστηκαν στα δικαιούχα τέκνα των 

συναδέλφων-μελών μας. (Αυτή η χορηγία θα συνεχιστεί και φέτος για τα παιδιά). 

Ευνόητο είναι ότι η ως άνω διαδικασία για την  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  ε ν ί σ χ υ σ η  

και ανταπόδοση των μελών μας με το ποσό των 100 € θα ενεργοποιηθεί με την 

εκπλήρωση των εκλογικών τους υποχρεώσεων στις επικείμενες εκλογές του Union για 

λόγους διαφάνειας, εκατέρωθεν. Ως χρονικό πλαίσιο καταβολής ορίζεται το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2021 που ακολουθεί μετά το πέρας των εκλογών του 

Σωματείου. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Το Σωματείο μας είναι εδώ για σας. 

 Με την υπογραφή της 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

που κατοχυρώνει και διευρύνει όλες τις παροχές του χώρου μας. (Βλ. στο site 

του Union τον επικαιροποιημένο ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ). 
 

 Με την ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) Ομίλου 

Eurobank που είναι το καλύτερο πανελλαδικά και διασφαλίζει το σύνολο των 

παροχών (συμπληρωματική σύνταξη-εφάπαξ, κάλυψη κινδύνων υγείας και 

ζωής) χωρίς καμία υποχρεωτική εισφορά των εργαζομένων. 
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 Με την ίδρυση και λειτουργία του Πολυϊατρείου στα γραφεία μας (Εμμ. 

Μπενάκη 32, Αθήνα, 1ος όροφος). (Δυνατότητα ραντεβού με γιατρούς 19 

ειδικοτήτων, δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη σε συμβεβλημένα ιδιωτικά 

νοσοκομεία, δωρεάν συνταγογράφηση). 

 

Ξεπεράσαμε την κρίση της πανδημίας και της συρρίκνωσης των Τραπεζών, 

χωρίς καμία οικονομική και υπηρεσιακή βλαπτική μεταβολή για τους εργαζόμενους της 

Eurobank. Καμία απόλυση για οικονομοτεχνικούς λόγους, όπως έγινε αλλού… 

Όλα αυτά δεν έγιναν με τον «αυτόματο πιλότο».  

Στο τιμόνι των συνδικαλιστικών χειρισμών ήταν το Union.  

Η πλέον αντιπροσωπευτική και υπεύθυνη συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζομένων της Τράπεζας. 

 

 

 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                            Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 

 


