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Ο Δεκέμβριος 2021 ήταν μήνας με την πιο πυκνή, αλλά και πιο καθοριστική συνδικαλιστική μας 

δράση. Μέσα σ’ αυτό το μήνα : 

 Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του Σωματείου μας και το δημοψήφισμα έγκρισης του 

νέου Καταστατικού του: Θρίαμβος του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου μας! 

 Διεξήχθησαν, οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης (Εκτελεστική 

Γραμματεία και Γενικό Συμβούλιο) της Ο.Τ.Ο.Ε: Σταθερή 3η δύναμη του κλάδου η  

"ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ" η παράταξη δηλ. του Union  στην  ΟΤΟΕ! 

 Ολοκληρώθηκε η υποδειγματική και ικανοποιητική Συμφωνία, Τράπεζας –Union, 

για την ομαλή και συμφέρουσα για τους εργαζόμενους μεταβίβαση του Mernant 

Acquiring Business στην Worldline.  

 

 Δεν ξεχνάμε όμως και τις γιορτινές μας υποχρεώσεις...  

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Union- 2022 

Το χρηστικό ημερολόγιο του Union φέτος είναι αφιερωμένο στην 

ΚΥΠΡΟ μας. Ολοκληρώνεται έτσι ο κύκλος του Αφιερώματος του 

Σωματείου μας στην Ελλάδα που αγαπάμε. Στην χώρα που έχουμε την 

τύχη να γεννηθούμε. Στην χώρα που πρέπει να γνωρίζουμε με κάθε 

λεπτομέρεια. Μπορεί η Κύπρος να είναι σήμερα ανεξάρτητη χώρα, 

αλλά δεν παύει να είναι διαχρονικά ελληνική… (Το ημερολόγιο έχει ήδη 

αποσταλεί στους αποδέκτες).   

Δώρο – ευχές του Union 

προς όλα τα μέλη του 



 

ΣΠΙΡΑΛ  "ΑΤΖΕΝΤΑ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ"-2022 

Η "ατζέντα- ημερολόγιο- σημειωματάριο" για το 2022 του Σωματείου μας, φέτος είναι 

αφιερωμένη στο #ΜΕΤΟΟ και ειδικά στην καταδίκη της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας. 

Το θέμα κυριάρχησε μέσα στο 2021. Προκύπτει η ανάγκη 

προστασίας των εργαζομένων γυναικών από την ηθική/ 

ψυχολογική βία και την παρενόχληση στο εργασιακό τους 

περιβάλλον, αλλά και στο αντίστοιχο κοινωνικό και 

οικογενειακό.  

Η συγκεκριμένη "ατζέντα- ημερολόγιο" κοσμείται από τα 

επίκαιρα, χαρακτηριστικά και πρωτότυπα έργα της γνωστής 

ζωγράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΒΑΛΕΡΑ, η οποία "κέντησε " και 

την παρουσίαση τους –κατά μήνα- με το έξοχο και γεμάτο 

λυρισμό ποιητικό της ταλέντο. (Η ατζέντα έχει αρχίσει να μοιράζεται) 

 

 

ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ– MASTER CARD – ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ* 

 

Έχουν αποσταλεί σύμφωνα με το ετήσιο έθιμο μας οι σχετικές γιορτινές 

δωροκάρτες για όλα τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας ηλικίας 4 

έως 12 ετών δηλ. παιδία που γεννήθηκαν από 01/01/2009 έως και 

31/12/2017, επειδή και φέτος δεν θα υπάρξουν, λόγω πανδημίας οι 

ετήσιες παιδικές εκδηλώσεις (θέατρα, γιορτές, πάρτι). Κάθε δωροκάρτα 

αντιστοιχεί σε ποσό των 20€. 

 

 

 

 



 

 

 

ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ – MASTER CARD – ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ* 

 

Όπως είχαμε προαναγγείλει κάθε μέλος του Σωματείου μας που 

ψήφισε στις τελευταίες εκλογές του θα λάβει μια δωροκάρτα των 

100€. Ήδη, βρισκόμαστε στην φάση της αποστολής τους με ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (ACS) προς τις διευθύνσεις κατοικίας των 

συναδέλφων – μελών μας που φέτος δεν θα απολαύσουν τις 

πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις του 

Σωματείου μας, λόγω της COVID-19  και της ανάγκης προστασίας 

όλων μας από την πανδημία.  

 
 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                                       ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ 

 

 

100€ 

*πληροφορίες: Στην Αναπλ. Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.,  

Σοφία Γεωργούδη 2103624278/6949728998  

email: sgeorgoudi@unioneurobank.gr 


