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Αναμνηστική βραβευθέντων τέκνων συναδέλφων
Τα παιδιά μας ανάμεσα σε: Φ. Καραβία, Αθηνά Δεσύπρη,Ν. Καραμούζη (Τράπεζα)
και Σ. Χαρίτο, Γ. Σιδεράτο (Union)

Στην κατάμεστη από κόσμο της Τράπεζας (700 συνάδελφοι και τέκνα που βραβευτήκαν)
αίθουσα “Athenaeum Ballroom” του Intercontinental Hotel έγινε και φέτος η πανηγυρική τελετή
βράβευσης των παιδιών των υπαλλήλων της Τράπεζας (μαθητών και φοιτητών) που
α ρ ί σ τ ε υ σ α ν στις σχολικές και ακαδημαϊκές τους επιδόσεις έτους 2016-2017, σύμφωνα με την
πρόβλεψη των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) του Σωματείου μας με την
Διοίκηση της Τράπεζας (Ε.Σ.Σ.Ε. 03/01/2002, Ε.Σ.Σ.Ε. 19/07/2004, Ε.Σ.Σ.Ε. 20/03/2008) ως εξής:
Αριστούχοι απόφοιτοι Γυμνασίου (500 €)
Αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου (1.000 €)
Οι 10 πρώτοι εισαχθέντες σε Α.Ε.Ι. (2.000 €)
Οι αριστούχοι-πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (3.000 €)
Οι αριστούχοι-πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. για μεταπτυχιακό (6.000 €)
Τα χρηματικά βραβεία παρέδωσαν εκ μέρους της Τράπεζας ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Ν. Καραμούζης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φ. Καραβίας και η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου
Δυναμικού κ. Αθηνά Δεσύπρη.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Σ. Χαρίτος και ο Γεν. Γραμματέας
του Δ.Σ., Γ. Σιδεράτος ενημερώνουν τους
εκπροσώπους της Τράπεζας

Η Διοίκηση σύσσωμη παρούσα
Ι. Γιαννακλής, Α. Πανούσης, Α. Δεσύπρη,
Φ. Καραβίας, Ν. Καραμούζης, Χ. Αδάμ,
Θ. Καλαντώνης, Δ. Κυπαρίσσης

Εκ μέρους του Union Eurobank (που συνδύασε την εκδήλωση με τον εορτασμό για τα 40
χρόνια δράσης του Σωματείου) τα αναμνηστικά αγαλματίδια με τον Ηνίοχο των Δελφών
έδωσαν στα αριστούχα παιδιά των συναδέλφων μας ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Στάθης Χαρίτος και
ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ., Γιάννης Σιδεράτος.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο κ. Θ. Καλαντώνης-Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές: Ιa. Γιαννακλής, Χρ. Αδάμ, Α. Πανούσης, ο
Εντεταλμένος Επικεφαλής Δικτύου Καταστημάτων, κ. Δ. Κυπαρίσσης και πολλοί Αναπλ. Γεν.
Διευθυντές, Βοηθοί Γεν. Διευθυντές και Τομεάρχες της Τράπεζας.
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το γεγονός της αύξησης των βραβευόμενων/αριστούχων
παιδιών φέτος, παρά την συρρίκνωση του πληθυσμού της Τράπεζας (βραβεύθηκαν 231
παιδιά), όπως επίσης και η αναφορά του στατιστικού που δείχνει την διαχρονική καταξίωση
αυτού του ωραίου θεσμού στους κόλπους της Τράπεζας: Στα 17 χρόνια λειτουργίας του έχουν
βραβευθεί 1.600 παιδιά συναδέλφων μας!!!

Κατάμεστη η αίθουσα των βραβεύσεων
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κ. Φωκίων Καραβίας
Η εκδήλωση άνοιξε με Video που παρουσίασε την φετινή δράση και πορεία
του Σωματείου μας.
Κατά σειρά μίλησαν στους παρευρισκομένους συναδέλφους και τα προς
βράβευσης παιδιά τους:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Union Eurobank, σ.δ. Στάθης Χαρίτος
Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, κα Αθηνά Δεσύπρη
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας

σ.δ. Στάθης Χαρίτος

κα Αθηνά Δεσύπρη

Όλοι οι ομιλητές εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για τα αριστούχα παιδιά των
υπαλλήλων της Τράπεζας και τις προσπάθειες τους που ευδοκίμησαν, αλλά και για τους γονείς
συναδέλφους που στάθηκαν δίπλα τους και στήριξαν τις προσπάθειες τους από κάθε πλευρά.
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Βραβεύσεις αριστούχων από τους κ.κ. Ν. Καραμούζη και Φ. Καραβία

Εξήραν αυτό το θεσμό της βράβευσης των αρίστων και χαιρέτησαν την
συνύπαρξη στον ίδιο χώρο των συναδέλφων, της Διοίκησης της Τράπεζας και του
αντιπροσωπευτικού Σωματείου που επί 17 χρόνια στηρίζει και χρηματοδοτεί αυτή την
εκδήλωση.

Βραβεύσεις αριστούχων από την κα Α. Δεσύπρη και τον σ.δ. Ι. Σιδεράτο

Η πιο δυνατή στιγμή της βράβευσης αφορούσε την κόρη της συναδέλφου μας,
διευθύντριας στο κατάστημα της Τράπεζας 066 (Χαϊδαρίου), Σταυρούλας Νιάρχου, την
18χρονη Αλεξία Κατσικογιάννη που όχι μόνο πέρασε 1η στην Ιατρική Σχολή Αθηνών,
αλλά πέτυχε και την υψηλότερη επίδοση πανελλαδικά, αφού συγκέντρωσε σχεδόν το
απόλυτο «ΑΡΙΣΤΑ» με 19.854 μόρια!!!
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Union βραβεύει την πρώτη των πρώτων
Αλεξία Κατσικογιάννη, κόρη της σ.δ. Σταυρούλας Νιάρχου

«…Όταν βλέπω ότι το Σωματείο μας και η Τράπεζα νοιάζονται και για την οικογένεια μου,
αυτό μου δίνει θάρρος και διάθεση να προσπαθήσω για όλους ακόμη περισσότερο…».

Η σ.δ. Σταυρούλα παρεχώρησε μία μικρή συνέντευξη στον σ.δ. Γαβριήλ Μιχαλάτο κατά την
περιοδεία κλιμακίου του Σωματείου μας στο κατάστημα Χαϊδαρίου (066), όπου είναι διευθύντρια και
μεταξύ των άλλων τόνισε, για τον θεσμό των βραβείων «ΗΝΙΟΧΟΣ» που θεσμοθέτησε το Union:
«Είναι από τα πράγματα που τα αξιολογώ πολύ θετικά καθώς μιλάμε με συναδέλφους και
από άλλους Ομίλους οι οποίοι δεν έχουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό το στοιχείο ότι δηλαδή δίνεται
έμφαση και στην οικογένεια του υπαλλήλου είναι από τα πιο εύστοχα, από τα πιο σημαντικά που
έχει πετύχει το Σωματείο. Δείχνει μια οικογενειακή σχέση, εξαιρετική, και όχι κάτι τυπικό. Η ιδέα αυτή
του Προέδρου του Σωματείου μας Στάθη Χαρίτου αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του 100%
δηλαδή ότι τίποτα δεν είναι στημένο. Δείχνει ότι είναι δίπλα στον εργαζόμενο, όχι από ατομικό
συνδικαλιστικό συμφέρον, αλλά από επιθυμία να ξεφύγει από τα στενά συνδικαλιστικά πλαίσια και
να έρθει πιο κοντά σε εμάς και τις οικογένειες μας. Όταν βλέπω ότι το Σωματείο μας και η Τράπεζα
νοιάζονται και για την οικογένεια μου, αυτό μου δίνει θάρρος και διάθεση να προσπαθήσω για
όλους ακόμη περισσότερο. Μέσα από τέτοιες ενέργειες δεν νιώθω απρόσωπα σε έναν εργασιακό
χώρο ο οποίος μου ζητά μόνο να δουλέψω, αλλά ενδιαφέρεται και για κάποια πράγματα
παραπάνω».
(Βλ. όλη την συνέντευξη στο LINK http://www.unioneurobank.gr/content/832/synenteyksisynadelfoy-stayroylas-niarxoy-/)
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Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από την ορχήστρα
«Μεθυστάνες». Τραγούδησε η Αγγέλα Γερασκλή.
Το κοινό συμμετείχε στο γλέντι που ακολούθησε. Ξεφάντωσε με ελληνικούς, λαϊκούς και
παραδοσιακούς χορούς, κυρίως η νεολαία μας που πρωτοστάτησε και αυτό ήταν το ευχάριστο
κλείσιμο μιας ωραίας βραδιάς….

Το κέφι στο κατακόρυφο…

Η ορχήστρα μας «Μεθυστάνες»

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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