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Ένοχος,  ένοχον ου  πο ιε ί  

(Ή πιο απλά: «Όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται») 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 237 / 28-09-2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρά τον καταιγισμό των ντοκουμέντων τα οποία προσκομίζουμε δημόσια προς όλους           

τους συναδέλφους και με τα οποία συντρίβουμε όλα τα σαθρά και παραπλανητικά λιβελογραφήματα 

του Συλλόγου των «νοσταλγών» του «Βυζαντίου» του Τ.Τ., αυτοί συνεχίζουν να προκαλούν το              

κοινό αίσθημα, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των συναδέλφων, κυρίως της Eurobank, αλλά και την 

ανοχή των αρμοδίων της Τράπεζας που φρόντιζε με «θωπείες» να παρηγορεί τα κλαψουρίσματά 

τους, κατά καιρούς… 

Με την Νο 235/23-09-2021 ανακοίνωση-απάντηση μας αποδείξαμε πόσο α χ ρ ε ί ο ι  και 

π α ν ο ύ ρ γ ο ι  είναι εφόσον κατηγορούν εμάς για «εξαγορά ψήφων στις επικείμενες εκλογές μας», 

ενώ αυτοί από τότε που πάτησαν το πόδι τους στην Τράπεζα ΕΞΑΓΟΡΑΖΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ                         

ΚΑΙ «ΨΑΡΕΥΑΝ» ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ EUROBANK, ΜΕΣΩ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΦΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (150 € το κεφάλι). 

Κάνουν «γαργάρα» το αποκαλυπτικό μας αυτό ντοκουμέντο που επιβεβαιώνουν ό λ α  τα 

υπόλοιπα Σωματεία εργαζομένων του χώρου μας και θέλοντας να αποπροσανατολίσουν 

εκμεταλλευόμενοι κάποια επικοινωνιακά λάθη της Τράπεζας επανέρχονται με την από 23/09/2021 

θρασύτατη ανακοίνωσή τους (περί EUROBANK 2030 κλπ), για να πλήξουν την πρόσφατη 

Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας του «αντιπροσωπευτικού» (τους πονάει και το δείχνουν…) 

Σωματείου Union με την Τράπεζα, γιατί δήθεν δεν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις τους και  

φαλκιδεύουμε την πορεία προς το 2030… Τράπεζας και Εργαζομένων!!! Κοίτα ρε ποιοι μιλάνε… 
 

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/
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Π Ο Ι Ο Ι  Μ Ι Λ Α Ν Ε ;  
 

 

Μιλάνε αυτοί που το 2013 και όντας ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ από το Τ.Τ., με την εξαγορά τους              

από την Eurobank διέσωσαν όλες τις θέσεις εργασίας τους, πήραν αύξηση στις αποδοχές           

τους και θέσεις ευθύνης που δεν θα έπαιρναν σε καμία άλλη Τράπεζα όπου οι εργασιακές 

σχέσεις είχαν το παρωχημένο μοντέλο εξέλιξης (με τα χρόνια προϋπηρεσίας και τις προαγωγές 

με απόλυτα υποκειμενικό τρόπο, ενώ για χρόνια τροφοδοτούσαν τα δικαστήρια με διενέξεις, 

όσων συναδέλφων είχαν αδικηθεί) λόγω της ωμής ρουσφετολογίας και κομματοκρατίας                    

σε πολλές των περιπτώσεων! 

Με την ανοχή της ηγεσίας αυτού του «επαναστάτη» Συλλόγου του Τ.Τ. όχι μόνο απελύθη  

όλο το Προσωπικό του, όχι μόνο δεν αποζημιώθηκε πλήρως (πήραν μόνο το 50% της 

αποζημίωσης), όχι μόνο περιέκοψαν κατά Μ.Ο. 30% τις αμοιβές τους, αλλά μηδένισαν και          

όλα τα χρόνια της προϋπηρεσίας των εργαζομένων κατά την μετάβαση στο Νέο Τ.Τ.                    

με νέες συμβάσεις εργασίας. 

Με αυτά ως δεδομένα, λοιπόν, το εργασιακό καθεστώς που ονειρεύονται και που τότε 

ανοιχτά προπαγάνδιζαν, όταν υποψήφια για εξαγορά του Νέου Τ.Τ. ήταν η Εθνική Τράπεζα (προς 

την οποία αλληθώριζαν) ή η ALPHA BANK (που τελικά απέσυρε το ενδιαφέρον της, γιατί…           

ήθελε να πάρει το μισό Προσωπικό μόνο), ο δ η γ ο ύ σ ε  τους συναδέλφους του Νέου Τ.Τ. στο 

βαθμό του δοκίμου και άρα χωρίς καμία θέση και αμοιβή ευθύνης, αφού θα τους «σκέπαζε» η 

ιεραρχία της Ε.Τ.Ε ή της ALPHA… 

Το δε «άνοιγμα» του συνολικού μισθού που έχουμε στην Eurobank, και που προτείνουν 

ανάλογα με την θέση ευθύνης να σπάσει και να επανέλθουν τα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι ταξίδι 

προς το αλήστου μνήμης παρελθόν και όχι πορεία προς το 2030, γιατί: Με κάθε κατάργηση της 

θέσης και των καθηκόντων ευθύνης του εργαζόμενου (από εδώ και πέρα μόνο τέτοιες θα έχουμε 

λόγω ψηφιακού μετασχηματισμού και συρρίκνωσης των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών) 

θα πρέπει αντίστοιχα να καταργείται το χορηγούμενο ε π ί δ ο μ α  ε υ θ ύ ν η ς , άρα η 

προτροπή του Συλλόγου του Τ.Τ. οδηγεί σε βέβαιη μ ε ί ω σ η  α π ο δ ο χ ώ ν  των συναδέλφων. 

Στον αντίποδα ο Οργανισμός Υπηρεσίας Προσωπικού που εμείς έχουμε υπογράψει με την 

Τράπεζα από το 2000 (και πρόσφατα αντέγραψε τα βασικά του σημεία η ALPHA BANK σε 

συμφωνία με τον εκεί αντιπροσωπευτικό Σύλλογο… «χωρίς να ανοίξει μύτη»…) δ ε ν  

ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  καμιά μονομερής μείωση του συνόλου των αποδοχών του εργαζομένου, έστω 

κι αν του αφαιρεθούν καθήκοντα ή υποβαθμιστεί ή και εξαφανιστεί η θέση ευθύνης του… 

Οι εργαζόμενοι της Eurobank καταλαβαίνουν πόσο πολύ θέλει ο εργοδότης την απάλειψη 

αυτής της παραγράφου του Κανονισμού Εργασίας που έχουμε (Βλ. άρθρο 5), αλλά                   

ουδείς περίμενε ότι θα βρεθεί ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ που να την στηρίζει από μέσα με την                  

«λεοντή» Συλλόγου (του Τ.Τ.) και δικαιολογία την δήθεν διαπίστωση ότι στην Τράπεζα                        

«δεν υπάρχει επίδομα ευθύνης»… 

Η αύξηση των αποδοχών και των παροχών όχι μόνο των στελεχών, αλλά και του λοιπού 

Προσωπικού είναι μόνιμο αίτημα του Union σε δεκάδες ανακοινώσεις και διαβήματα προς την 

Τράπεζα (Βλ. τους Διοικητικούς μας Απολογισμούς) και είναι διαφορετικό θέμα από την 

«κεκρόπορτα» της επιδοματικής πολιτικής που νομιμοποιεί την οικονομική βλαπτική μεταβολή του 

εργαζόμενου, όπως την περιγράφει ο Σύλλογος του Τ.Τ.… 
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Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Σ  Υ Π Ε Ρ Ω Ρ Ι Ε Σ  
 

 

Το ωράριο και η τήρηση του, όπως και η αμοιβή των υπερωριών είναι διαχρονικό 

πρόβλημα όχι μόνο στην Eurobank και σε όλες τις Τράπεζες, αλλά στο σύνολο σχεδόν των 

ελληνικών επιχειρήσεων και γι’ αυτό οδηγηθήκαμε με τον τελευταίο Νόμο Χατζηδάκη στην 

εφαρμογή της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που θα ελέγχει αποφασιστικά και με διαφάνεια                 

την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στο ζήτημα αυτό και φυσικά θα επιβάλει την δίκαιη αμοιβή 

της υπερωρίας. 

Στην Eurobank έχουν γίνει βήματα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά παρά 

και τις δικές μας συνεχείς παραστάσεις και διαμαρτυρίες το πρόβλημα της τήρησης του ωραρίου 

και της αμοιβής των υπερωριών δεν έχει λυθεί οριστικά. 

«Δεν ανακάλυψε τον τροχό», εδώ o Σύλλογος του Τ.Τ.… 

Το πρόβλημα αυτό της εργοδοτικής αυθαιρεσίας σύμφωνα και με την πρόσφατη έγκυρη 

έρευνα της Γ.Σ.Ε.Ε. και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. είναι πανελλαδικό, αφού αφορά: 

 Το 52% των εργαζομένων που εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριο σε 

εβδομαδιαία βάση. 

 Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται γι’ αυτό. 

 Το 52% αυτών των εργαζομένων που δεν αμείβεται υπερωριακά απασχολούνται με πλήρη 

απασχόληση. 

Παρόλα ταύτα (παραβατικότητα και εντατικοποίηση στην αγορά εργασίας, έκταση 

υπερεργασίας στον ιδιωτικό τομέα) οι εργαζόμενοι σε αυτή την έρευνα της Γ.Σ.Ε.Ε εκφράζουν την 

αισιοδοξία τους για τους μήνες που έρχονται (το 53%) και αντίστοιχα για την διατήρηση της 

θέσης της εργασίας τους (το 56%). 

Μόνο οι εντός των τειχών «Κασσάνδρες» ψάχνουν αφορμή για να κινδυνολογήσουν, 

χωρίς στοιχειώδη αυτοκριτική, για το πως διαχειρίστηκαν αυτοί τα πράγματα, όταν είχαν την 

αποκλειστική συνδικαλιστική ευθύνη των εργασιακών σχέσεων σε έναν εργοδότη με την 

θαλπωρή του δημόσιου χαρακτήρα και μονοπωλιακή δομή πωλήσεων (αποταμίευση-σήμα 

κατατεθέν) αλλά και με συνεχείς επιδοτήσεις-κεφαλαιουχικές ενισχύσεις από το Κράτος. 
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Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης Τράπεζας  
 

 Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λειτούργησε ως Τράπεζα από το 2006, αλλά ήταν στον 

αποκλειστικό έ λ ε γ χ ο  του Δημοσίου. Από την αξιολόγηση της Τράπεζας της Ελλάδος προέκυψε ότι 

ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς λειτουργικά έσοδα ήταν κατά 14 φορές μεγαλύτερος του 

μέσου όρου του Κλάδου των Τραπεζών που είναι χαρακτηριστικό της κακοδιαχείρισης της Τράπεζας. 

Παράλληλα το 2011, δηλαδή σε διάστημα μόνο 5 ετών από την λειτουργία του, ως Τράπεζα, τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήδη είχαν προσεγγίσει τον μέσο όρο του Κλάδου. Με βάση την ανάλυση 

της Black Rock οι κεφαλαιακές ανάγκες του Τ.Τ. ήταν 3,74 δις ευρώ και ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας στο… - 32%. 

Το 2013 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, για να σωθεί «έσπασε» σε «καλή» (το Νέο Τ.Τ.) και              

«κακή» (το υπό εκκαθάριση Τ.Τ.) Τράπεζα, με την γνωστή εξέλιξη. 

Η Eurobank εξαγόρασε το Νέο Τ.Τ. και διέσωσε το σύνολο του Προσωπικού του με διεύρυνση 

των αμοιβών εργασίας τους… 

Που ήσουν τότε εσύ κύριε Δεληχάτσιο, για να δώσεις τα «φώτα» σου και να αποτρέψεις                     

το «ναυάγιο» της Τράπεζας σου; 

Στην Eurobank είσαι λαλίστατος! 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.  

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ:  

Στην επίμαχη ανακοίνωση τους Νο 46/23-09-2021 (ο Σύλλογος του Τ.Τ.) μιλάει                           

για καταστρατήγηση του ωραρίου που προβλέπει η Κλαδική Σύμβαση (Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών)                

και για μεγάλο αριθμό συναδέλφων «ελεύθερων ωραρίου» που όμως αμείβονται μόνο                              

με 1.400 € (μικτά)… 

Είπαμε προηγουμένως ποια είναι η πραγματικότητα γι’ αυτό το ζήτημα που αγκαλιάζει όλους 

τους τραπεζοϋπάλληλους και όχι μόνο τα στελέχη (μικρά ή μεγάλα). 

Ευθύνες υπάρχουν και στις εργοδότριες επιχειρήσεις και φυσικά στην Διοίκηση της Eurobank, 

αλλά και στα εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας (ΣΕΠΕ) που θα πρέπει να εξαντλούν τους ελέγχους και 

να επιβάλλουν τις νόμιμες κυρώσεις. 

Αλλά, ας δούμε, ποιο ήταν το  ω ρ ά ρ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  και  σ υ ν α λ λ α γ ώ ν  στο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όταν είχε πλέον γίνει Τράπεζα και δεσμευόταν από τις Κλαδικές Σ.Σ.Ε., 

Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών. 

Σύμφωνα λοιπόν με την Κλαδική Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών 2006-2007, άρθρο 10, κάθε Τράπεζα 

με πάνω από 150 καταστήματα (όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) είχε δικαίωμα να έχει ειδικό 

ωράριο λειτουργίας τις καθημερινές (07:45 ή 07:40 την Παρασκευή μέχρι 20:30), αλλά και το Σάββατο 

(10:00 έως το πολύ 17:00) μ ό ν ο  γ ι α  δ έ κ α  (10) καταστήματα της πανελλαδικά (maximum). 

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την ανοχή του Συλλόγου των εργαζομένων του (αλλά 

δυστυχώς και της Ο.Τ.Ο.Ε.) παραβίαζε συστηματικά την πιο πάνω Κλαδική Σ.Σ.Ε. και λειτουργούσε με 

το ειδικό ωράριο, όχι σε δέκα (10), αλλά σε είκοσι εννέα (29) καταστήματα του (σε Αττική, 

Θεσσαλονίκη και σε 19 άλλες περιοχές της Ελλάδος)!!!  

Μία επίδειξη αθέμιτου ανταγωνισμού προς τις Τράπεζες, αλλά και περιφρόνησης των 

Κλαδικών Σ.Σ.Ε. για τις οποίες τώρα κλαψουρίζει. 
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ΙΔΟΥ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΤΙΣ 29 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Τ.Τ. 

 ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΑΝ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

 

Ωράριο Περιοχή Διεύθυνση 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:00 
Πεσμαζόγλου Πεσμαζόγλου 2-6, 10175 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:01 
Θεσσαλονίκη Αριστοτέλους 14, 54110 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:02 
Καλλιθέα Ελ. Βενιζέλου 140, 17676 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:03 
Παγκράτι Υμηττού 99 & Άκρωνος 1, 11610 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:04 
Νέα Ιωνία Ελ. Βενιζέλου 56-60, 14231 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:05 
Περιστέρι Θηβών 201, 12110 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:06 
Αιγάλεω 

Ιεράς Οδού 280 & Θηβών, 12210(Είσοδος 

από Ιερά Οδό) 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:07 
Πειραιάς Καραϊσκου 121 & Αλκιβιάδου, 18510 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:08 
Πάτρα Κανακάρη 103, 26110 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:09 
Κόρινθος Εθνικής Αντίστασης 60 & Νοταρά ,20100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:10 
Ηράκλειο 

Μαυρογένης & Βιάννου 1 Πλ. Κορνάρου, 

71110 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:11 
Χανιά Πλατεία 1866 9-11, 73100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:12 
Ρέθυμνο 

Βίκτωρος Ουγκώ & Λ. Κουντουριώτη 100, 

74100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:13 
Ρόδος Ταρπον σπρινκ & Καρπάθου 22, 85100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:14 
Αντιγονιδών Αντιγονιδών 6, 54002 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:15 
Ντεπώ Βασ. Όλγας 219 & Σκιάθου, 54646 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:16 
Ιωάννινα Φώτου Τζαβέλα 5, 45333 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:17 
Λάρισα Παναγούλη 60-62, 41110 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:18 
Βόλος Δημητριάδος 93 & Κουταρέλια, 38333 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:19 
Τρίκαλα Σαράφη 13, 42100 
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Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:20 
Καρδίτσα Καραϊσκάκη 19, 43100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:21 
Δράμα Εθν. Άμυνας 23, 66100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:22 
Καβάλα Ερ. Σταυρού 34 & Βενιζέλου, 65110 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:23 
Σέρρες Χρ. Σμύρνης & Υψηλάντου 1 , 62100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:24 
Βέροια Μητροπόλεως 35, 59100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:25 
Αγρίνιο Αναστασιάδη 2, 30100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:26 
Λαμία Κολοκοτρώνη 31 & Δημολιούλια, 35100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:27 
Χαλκίδα Ελ. Βενιζέλου 18 & Ισαιου, 34100 

Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη: 07:30 – 18:45. 

Παρασκευή: 07:30 – 18:28 
Κέρκυρα Ιωάν. Θεοτόκη 23Α, 49100 

 

 

Κάθε φορά που θα συκοφαντούν, ψευδόμενοι για το Union θα παίρνουν και μία 

απάντηση με ντοκουμέντα για το θολό συνδικαλιστικό τους παρελθόν που σημάδεψε την μοίρα 

ενός ιστορικού πιστωτικού ιδρύματος που δυστυχώς στην πιο κρίσιμη φάση του είχε μία 

συνδικαλιστική ηγεσία τουλάχιστον κοντόφθαλμη και ανεπαρκή… 
 

 

Αγαπητοί φίλοι της ηγεσίας του Συλλόγου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 
 

Το ενδιαφέρον σας για τους εργαζόμενους και για το μέλλον της Eurobank είναι εντελώς 

υποκριτικό και ψηφοθηρικό. Οι συνάδελφοι σας έχουν πάρει όμως «χαμπάρι» (αν και αργά…). 

 

Ο σοφός λαός για σας έχει βγάλει μία εύστοχη παροιμία, την οποία και σας αφιερώνουμε: 
 

«Στους άλλους κάνετε τον γιατρό, κι εσείς πληγές, γεμάτοι…» 
 

Εδώ είμαστε, για να τα ξαναπούμε, αφού δηλώσαμε: 

 

Α ν ο χ ή - Τ έ λ ο ς !  
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                              Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


