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Βράβευση Τέκνων Συναδέλφων
Μια λαμπρή εκδήλωση στο Ευγενίδειο
Ίδρυμα

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους μας ήταν και παραμένει η θεσμοθέτηση ενιαίου εργασιακού
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περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους στην τράπεζα ανεξαρτήτως της τράπεζας προέλευσής τους.
Το ενιαίο εργασιακό περιβάλλον δημιουργεί συνθήκες ισότιμης αντιμετώπισης, αποτρέπει μεροληπτικές
συμπεριφορές και προπάντων συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της τράπεζας.
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις της Τράπεζας που απορρέουν από την
επιχειρησιακή ΣΣΕ είναι και η βράβευση των αριστούχων τέκνων των υπαλλήλων.
Με γνώμονα τα παραπάνω, βασική μας θέση είναι ότι η εκδήλωση αυτή πρέπει να διοργανώνεται από
την Τράπεζα με τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων. Δεν μπορεί μια αρμοδιότητα της Τράπεζας που
αφορά όλους τους συναδέλφους να πραγματοποιείται σε εκδήλωση ενός συγκεκριμένου Συλλόγου.
Θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός είναι της Τράπεζας και πρέπει να αγκαλιάζει όλους του Συναδέλφους και
όλη τη Συνδικαλιστική εκπροσώπηση της Τράπεζας.
Δυστυχώς και για φέτος πραγματοποιήθηκαν χωριστές εκδηλώσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμείς
δείχνουμε το δρόμο σε κοινή εκδήλωση των συλλόγων μας και σε συνεργασία με την Τράπεζα
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η βράβευση των αριστούχων τέκνων των μελών μας.
«Το “αιέν αριστεύειν” ακολουθεί το Ελληνικό Πνεύμα και την Ελληνική Σκέψη. «Η Αριστεία όχι μόνο δεν
παραβιάζει την αρχή της Ισότητας, αλλά την αναδεικνύει και την υπηρετεί».
Μία κοινωνία την οποία διοικούν οι άριστοι, μια κοινωνία, στα σχολεία της οποίας διδάσκουν οι άριστοι
δάσκαλοι, στα νοσοκομεία της οποίας θεραπεύουν τους ασθενείς άριστοι γιατροί, φανταζόμαστε πως σ’
αυτήν πηγάζει η ευτυχία, το χαμόγελο, η ευημερία και μαραζώνουν τα προβλήματα και η δυστυχία.
Αυτήν την αριστεία λοιπόν θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Όπως λέει ο
Περικλής στον επιτάφιο του, «σε όποια πόλη βραβεύονται οι άριστοι εκεί ζουν άριστοι πολίτες».
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων του ιδρύματος «ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ» μαζί με την
εξαιρετική εκπαιδευτική προβολή στο πλανητάριο του ιδρύματος με τίτλο «Ζωή στο Σύμπαν». Μετά το
πέρας της προβολής ακολούθησε δεξίωση. Την Τράπεζα εκπροσώπησαν ο Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος κος Σταύρος Ιωάννου και ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας κος
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
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