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Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η  &  

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  

Τ Ο  U n i o n  Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ε Ι  Γ Ι Α  

Α Κ Ο Μ Η  Μ Ι Α  Φ Ο Ρ Α  
  

  Με πολύ μεγάλη επιτυχία 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5/10 στο 

Αμφιθέατρο του Σωματείου μας το 

Σεμινάριο Εκπαίδευσης των Μελών των 

Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας στην 

Εργασία. Το Union πρωτοπορώντας για 

ακόμη μια φορά  ανέλαβε την 

πρωτοβουλία ,ως η πλέον 

αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική δύναμη 

στο χώρο της Eurobank, να υλοποιήσει 

τις διατάξεις του νόμου 3850/2010 και να 

προχωρήσει μέσα από διευρυμένη  

εκλογική διαδικασία, που ήταν ανοιχτή σε 

όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας 

ανεξαρτήτως συνδικαλιστικής 

προέλευσης,,  στην σύσταση των 

Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία. 

 

 Στο επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο περιελάμβανε τρία μέρη,  οι συνάδελφοι – μέλη των 

Ε.Υ.Α.Ε  είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν  για πολύ σημαντικά θέματα και συγκεκριμένα:  

Στο πρώτο μέρος   παρουσιάσθηκε αναλυτικά  το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις 

αρμοδιότητες των Ε.Υ.Α.Ε , το θεσμικό πλαίσιο της  λειτουργίας τους, οι σχέσεις μεταξύ  

Ε.Υ.Α.Ε  και εργοδότη, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, η συμβολή των 

Ε.Υ.Α.Ε στην αποτροπή επαγγελματικών κινδύνων, το περιεχόμενο των κοινών 

συνεδριάσεων των Ε.Υ.Α.Ε με τον εργοδότη και τον ιατρό εργασίας, οι υποχρεώσεις του 

εργοδότη, το πλαίσιο συνεργασίας με την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας,  κ.α. 

 

 Στο δεύτερο μέρος αναπτύχθηκαν τα βασικά πεδία ελέγχου που πραγματοποιούνται στους 

χώρους εργασίας από τις Επιτροπές ενώ οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία  να  

εξοικειωθούν  με τη χρήση των ειδικών οργάνων μέτρησης που το Σωματείο έχει εξοπλίσει 

τις Ε.Υ.Α.Ε  και με τα οποία πλέον δύνανται να πραγματοποιούν  ακριβείς ελέγχους στους 
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Τα μέλη των επιτροπών Υ.Α.Ε Αθήνας , Μακεδονίας-
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χώρους εργασίας ,όπως σχετικά με την  ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα , την ανίχνευση 

των ορίων  της ακτινοβολίας υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, του θορύβου, της 

επάρκειας του  φωτισμού, της θερμοκρασίας , της  υγρασίας κτλ.  

 

Στο τρίτο  μέρος τα 

μέλη των Ε.Υ.Α.Ε 

εκπαιδεύτηκαν και 

κατόπιν εξετάσεων 

πιστοποιήθηκαν 

στο πρόγραμμα 

Βασικής 

Υποστήριξης Ζωής 

(BLS – Basic Life 

Support) του  

οργανισμού  

Rescue Training 

International  . 

Μέσω της παραπάνω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οι συνάδελφοι απέκτησαν 

όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται σε 

έκτακτα περιστατικά  όπως η αναπνευστική παύση, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η 

έμφραξη της  αναπνευστικής οδού, τη  σωματική καταπληξία κ.α. 

 

 Το Σωματείο Union πιστεύει ακράδαντα ότι  ο ρόλος των εργαζομένων στη διαδικασία 

πρόληψης είναι αναντικατάστατος. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα  πρέπει να δώσουν 

προτεραιότητα στην προστασία τους από τους επαγγελματικούς κινδύνους, διότι τους 

ξέρουν καλύτερα από τον καθένα.  Η προστασία της Υγείας και η Ασφάλειά τους στην 

εργασία πρέπει να είναι από τα αδιαπραγμάτευτα  στοιχεία στις εργασιακές σχέσεις. Η 

νομοθεσία  δίνει το δικαίωμα συγκρότησης Επιτροπών και είναι «υποχρέωση» των 

εκπροσώπων των εργαζομένων να αξιοποιούν τα δικαιώματα που τους παρέχει  ο  νόμος . 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Στάθης Χαρίτος και ο Γεν. Γραμματέας Γιάννης Σιδεράτος 

Ο συν. Νίκος Καλαθάκης από την Ε.Υ.Α.Ε Κρήτης 
κατά την εφαρμογή τεχνικών  ΚΑΡΠΑ σε 

πρόπλασμα 

Η συν. Αγλαΐα Βουτσαδάκη από  τα Χανιά επί το 
..έργον 



 

 

  

Πάρτε μέρος στην μεγάλη έρευνα του Union για τις 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στους χώρους εργασίας 
Το ερωτηματολόγιο το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε θα το βρείτε στην ηλεκτρονική δ/νση 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7EE8O9DbSWcEr93hsp8nFEfRVxa_SKq-

XLqFz6BbCO7yx5Q/viewform  ή στο site του Σωματείου μας. 

Διευκρίνιση: η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από Η/Υ εκτός 

Τράπεζας ή από κινητά τηλέφωνα και tablet, καθώς η συγκεκριμένη πλατφόρμα (google forms) 

δεν είναι προσπελάσιμη από τους Η/Υ εντός της Τράπεζας. 

 

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ  ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ !!! 

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ 

 

Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 

Οι συν. Βασίλης Μπάνος (Αθήνα ) και Ζεϊμπέκη 
Δέσποινα (Θεσσαλονίκη) 

Ο συν. Γιάννης Ορφανάκης από το Ρέθυμνο 

Όλα τα μέλη των Ε.Υ.Α.Ε πιστοποιήθηκαν στο 
πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7EE8O9DbSWcEr93hsp8nFEfRVxa_SKq-XLqFz6BbCO7yx5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7EE8O9DbSWcEr93hsp8nFEfRVxa_SKq-XLqFz6BbCO7yx5Q/viewform

