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Παγκόσμια ημέρα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας 

“Βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους συναδέλφους που αυτή την 

κρίσιμη περίοδο δ’ινουν τη μάχη  στην πρώτη γραμμή του 

«μετώπου»” 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία» έχει καθιερωθεί η 28η 
Απριλίου με κύριο στόχο την επικέντρωση του παγκόσμιου  ενδιαφέροντος στα θέματα 
πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Και η πραγματικότητα είναι αρκετά 
σκληρή αν προσέξει  κανείς τα παρακάτω στοιχεία: 
 
●Έχουμε 2.000.000 ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες κάθε χρόνο  
  
● 6000 εργαζόμενοι πεθαίνουν κάθε  ημέρα 
 
●440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από επικίνδυνες ουσίες 
 
● Το 25% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή του 
 
Το Σωματείο μας στήριξε από την πρώτη στιγμή την ιδέα της καλλιέργειας συνολικής  
κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στην οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές 
περιβάλλον είναι σεβαστό από όλους ,σε όλα τα επίπεδα, όπου εργοδότης και εργαζόμενοι 
συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, 
μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και καθηκόντων δίνοντας την  
υψηλότερη προτεραιότητα στην αρχή πρόληψης 
 
 Σαν Σωματείο πιστέψαμε  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 . Αυτό άλλωστε πράξαμε στην τελευταία 
μας Γενική Συνέλευση και προχωρήσαμε στην εκλογή  Επιτροπών  Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας των εργαζομένων σε  , Κεντρική Ελλάδα, Βορεία Ελλάδα και Κρήτη. 
 
 Αμέσως ξεκινήσαμε εκτεταμένους ελέγχους σε υπηρεσίες και καταστήματα της Τράπεζας , 
παρεμβήκαμε δυναμικά όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα και σε συνεργασία με την Δ/νση 
Υγείας και Ασφάλειας της Τράπεζας διορθώσαμε πολλά από τα κακώς κείμενα. Προχωρήσαμε 
επίσης στην εκπαίδευση όλων των μελών των επιτροπών ,από ολόκληρη τη χώρα, σε 
σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Σωματείου μας όπου εκτός από θέματα 
τεχνικής φύσεως και νομοθεσίας όλοι οι συμμετέχοντες πιστοποιήθηκαν στην Παροχή 
Πρώτων Βοηθειών. Επιπλέον διενεργήσαμε σειρά από μαθήματα πρώτων βοηθειών στα οποία 
μέχρι σήμερα έχουν συμμετέχει πάνω από 600 συνάδελφοι. Μετά από εισήγηση του Σωματείου 
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μας τοποθετήθηκαν Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές στα Κτίρια της Νέας Ιωνίας και 
αναλάβαμε εξ ολοκλήρου την εκπαίδευση των εθελοντών χειριστών των μηχανημάτων και την 
πιστοποίησή τους . 
 
 Δυστυχώς η Πανδημία του Κορωναϊού μας ανέτρεψε τα σχέδια που είχαμε για Πανελλαδικό 
έλεγχο όλων των χώρων εργασίας της Τράπεζας σχέδιο το οποίο θα ξανατεθεί σε λειτουργία 
αμέσως μετά την χαλάρωση των μέτρων . Ωστόσο και σ΄ αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση δεν 
καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια. Ενημερωθήκαμε για τα μέτρα που ελήφθησαν σε χώρες που 
δοκιμάστηκαν από τον Κορωναϊο χρονικά νωρίτερα από εμάς και προτείναμε στην Τράπεζα 
δέσμη μέτρων για την προστασία των συναδέλφων και των οικογενειών τους πολλά από τα 
οποία υιοθετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν άμεσα. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε από κοντά 
όλες τις εξελίξεις σχετικά με την Πανδημία και είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την Τράπεζα 
και τους συναδέλφους για να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα οτιδήποτε ήθελε προκύψει. 
 
 Στο link  που σας παραθέτουμε https://youtu.be/C6_OLjYBcJ8  μπορείτε να παρακολουθήσετε 
ένα μικρό ενημερωτικό video που ετοίμασε το Σωματείο μας για την Παγκόσμια Ημέρα της 
Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι βρισκόμαστε δίπλα 
σε όλους τους συναδέλφους που αυτή την κρίσιμη περίοδο δίνουν τη μάχη  στην πρώτη 
γραμμή του «μετώπου» όπου με αυταπάρνηση κρατούν όρθια την Τράπεζα και προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην κοινωνία. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank  

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας 
Στάθης Χαρίτος                               Γιάννης Σιδεράτος 

 
Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών που πραγματοποιεί το Σωματείο μας και στους 

χώρους εργασίας (εικόνες από το Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στον Ταύρο) 

 

  

Από την εκπαίδευση των μελών των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας του 
Union 

https://youtu.be/C6_OLjYBcJ8

