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Συνεχίστηκε για 15η συνεχή χρονιά η μαζικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 που
διοργανώνει το Σωματείο μας μεταξύ των συναδέλφων των μονάδων της Τράπεζας
στην Αττική με την συμμετοχή περίπου εκατό αθλητών-συναδέλφων.
Στον Μεγάλο Τελικό έπαιξαν οι ομάδες «ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ» και «CUSTODIANS» κατακτώντας
την 1η και 2η θέση αντίστοιχα, ενώ στον Μικρό Τελικό για την 3η και 4η θέση έπαιξαν οι
ομάδες «ΡΕΤΑΛΙΑ» και «DRIPLE A» η οποία ήταν και η νικήτρια.

Η Πρωταθλήτρια ομάδα 2018
«Χαβαλένθια»

Η δευτεραθλήτρια ομάδα
«Custodians»

1

Να τονίσουμε ότι η όλη διοργάνωση ήτανε πολύ επιτυχημένη και στην δεξίωση που
επακολούθησε συμμετείχαν νικητές και ηττημένοι αλλά και πλήθος συναδέλφων φιλάθλων που
παρακολουθήσαν τους αγώνες.
Όλοι διασκέδασαν και χόρεψαν υπό τους ήχους κλαρίνου κομπανίας με τραγουδιστή τον
συνάδελφο Κώστα Παππά (Τεχνική Υπηρεσία).

Παρουσιαστές της εκδήλωσης οι γνωστοί δημοσιογράφοι
Γιώργος Θαναηλάκης & Γιάννης Μιχαλακόπουλος με τους
αρχηγούς των ομάδων του Τελικού & τους διαιτητές

Έπαθλο συνεχούς παρουσίας στο Πρωτάθλημα 5Χ5
στον σ.δ. Ανδρέα Ανδριόπουλο (Κατ/μα Περιστερίου)
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Στάθη Χαρίτο

Με τον αρχηγό των Πρωταθλητών
Κώστα Μαρτίνη (E-Business)

Έπαθλο 1ου σκόρερ του Πρωταθλήματος 5Χ5 στον
σ.δ. Χρήστο Χήκα (Θεματοφυλακή) από τα μέλη του
Δ.Σ. Δ.Γκριτζάλα,Σ.Χαρίτο,Γ.Τσάκωνα,Δ.Μαργαρίτη

Το Δ.Σ. του Union Eurobank συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν
και φέτος στο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 και υπόσχεται ότι
θα συνεχίσει την οργάνωση και χρηματοδότηση αυτού του θεσμού που φέρνει
κοντά στον ερασιτεχνικό εργασιακό αθλητισμό πάνω από 100 συναδέλφους
που συμμετέχουν ενεργά.
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13ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μ. Αλέξανδρος»
Συμμετείχαν 36 μέλη μας, εκ των οποίων
11 συνάδελφοι στην απόσταση των 10 χλμ
και 25 στην απόσταση των 5 χλμ.

Η ομάδα μπάσκετ ανδρών
Union Eurobank Θεσσαλονίκης

Συγχαίρουμε και ενθαρρύνουμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που
συμμετέχουν στα πιο ανταγωνιστικά εξωτερικά πρωταθλήματα των διοργανώσεων που μετέχει
το Σωματείο μας (Ο.Τ.Ο.Ε., “anexartito”, Commercial League, Ε.Σ.Π.Α.Α.Α., Ανεξάρτητο
Εργασιακό, Ε.Κ.Θ.) στα ατομικά (τένις, πινγκ πονγκ, σκάκι) και στα ομαδικά αθλήματα
(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών) και καλούμε κάθε συνάδελφο που
διαθέτει τα προσόντα (όχι αρχάριοι) στελέχωσης κάποιων από τις ως άνω ομάδες του
Σωματείου μας να γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον του στον υπεύθυνο Αθλητισμού του Δ.Σ. σ.δ.
Δημήτρη Γκριτζάλα (e-mail: dgritzalas@unioneurobank.gr, κιν.: 6944 765557).

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος
Γιάννης Σιδεράτος
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