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  Η πρόληψη και η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων αποτελεί 

μια βασική προτεραιότητα του Σωματείου μας προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και 

η ασφάλεια όλων των συναδέλφων μας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Εξάλλου 

αυτός ήταν και ο λόγος που , ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική 

οργάνωση εργαζομένων της Eurobank, αναλάβαμε την πρωτοβουλία προκειμένου να 

συγκροτηθούν οι επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά την τελευταία 

Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.  

 

 Σ’ αυτό το πλαίσιο το Union πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά και  πραγματοποιεί μια 

μεγάλη διαδικτυακή έρευνα για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης (όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα κτλ) στους χώρους εργασίας.  

Όπως καταλαβαίνετε η συμβολή σας στην έρευνα είναι σημαντική και απαραίτητη.  

Με το πέρας της έρευνας, η οποία θα είναι «ανοιχτή» έως 31/12/2019, τα 

αποτελέσματα , μετά από στατιστική επεξεργασία, θα αξιοποιηθούν για τη 

διαμόρφωση προτάσεων προς τη διοίκηση της Τράπεζας για τη βελτίωση των 

δράσεων πρόληψης , ενημέρωσης , εκπαίδευσης  για τα θέματα που σχετίζονται με τις 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στους χώρους εργασίας. 
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 Το ερωτηματολόγιο το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε στην ηλεκτρονική  

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

XLqFz6BbCO7yx5Q/viewform?usp=sf_link) ή από το site του Σωματείου μας (υπάρχει 

ειδικό εικονίδιο όπου κάνοντας κλικ επάνω σας κατευθύνει )  είναι ανώνυμο ενώ θα 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν συλλέγονται στοιχεία όπως η διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  , IP ή άλλες πληροφορίες. Ωστόσο στο τελευταίο πεδίο 

του ερωτηματολογίου σας δίνεται η ευκαιρία , εφόσον το επιθυμείτε, να αναφερθείτε σε 

συγκεκριμένο χώρο εργασίας της Τράπεζας προκειμένου να πραγματοποιηθούν από 

το σωματείο μας όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του οποιουδήποτε 

θέματος. Επίσης θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι 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.   

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας η οποία αποτελεί τεκμήριο ενδιαφέροντος για την 

ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

 

 

 

 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 
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