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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 161 / 02-07-2020  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Πάνω απ’ όλα είναι η προστασία της  υ γ ε ί α ς  όλων μας. 

Για το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε με την εξάπλωση σε όλο τον κόσμο του 

κορωνοϊού (πανδημία) κινητοποιηθήκαμε  α μ έ σ ω ς  (πρώτοι και καλύτεροι με την 

ανακοίνωση μας Νο 140/27-02-2020), όπου προτείναμε τα πρώτα μέτρα προστασίας του 

Προσωπικού της Τράπεζας. 

Έκτοτε εκδώσαμε δέκα (10) σχετικές ανακοινώσεις και παράλληλα αποστείλαμε σειρά 

σχετικών υπομνημάτων μας προς την Τράπεζα για λήψη μέτρων. 

Σήμερα δηλώνουμε απολύτως ικανοποιημένοι για το σχετικό αποτέλεσμα της                                 

α ν τ α π ό κ ρ ι σ η ς  της Τράπεζας στα κατά καιρούς αιτήματα μας και για την 

υποδειγματική ομολογουμένως κινητοποίηση της σε όλο το φάσμα των ενεργειών που 

αφορούσαν την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.  

Φυσικά μετά την λήξη της «καραντίνας» δεν εφησυχάζουμε, ενώ όλα τα μέτρα 

προστασίας που έλαβε η Τράπεζα παραμένουν σε ισχύ, παρά το υψηλό κόστος που, όπως μας 

αναφέρθηκε στην συνάντηση που είχαμε με τους εκπροσώπους της Διοίκησης της στις 

29/06/2020 έφτασε από τις 20/03/2020, μέχρι σήμερα στο ποσόν των 3,5 εκ. ευρώ!!! 

(Σε αυτό το κόστος δεν υπολογίζεται το κόστος των ειδικών αδειών απουσίας του 

Προσωπικού εξαιτίας της ανάγκης προστασίας από την εξάπλωση του ιού…). 

Επειδή οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι ενημερωμένοι και γι’ αυτό το κορυφαίο 

ζήτημα που άμεσα τους αφορά δημοσιεύουμε σήμερα τον σχετικό ΠΙΝΑΚΑ με τα 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ του Union που κατά καιρούς αποστείλαμε στην Τράπεζα για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών του κορωνοϊού και στη συνέχεια τα ΜΕΤΡΑ που πήρε η Διοίκηση. 

Από την πρώτη ματιά καταλαβαίνει κανείς την απόλυτη  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  των 

αιτημάτων του Σωματείου μας από την Διοίκηση της Τράπεζας την οποία και δημόσια 

συγχαίρουμε για την ευαισθησία και την ετοιμότητα που υπέδειξε προς τούτο.  
 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
 Eurobank 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Α ι τ ή μ α τ α  Σ ω μ α τ ε ί ο υ  π ρ ο ς  τ η ν  Τ ρ ά π ε ζ α   

Ανακοίνωση Νο 140 -  27/02/2020 

▪ Να καταρτίσει η Τράπεζα Σχέδιο Δράσης που να είναι εφαρμόσιμο σε πιθανή μαζική έξαρση                     

της νόσου. 

▪ Να δοθούν από το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τράπεζας σαφείς οδηγίες ώστε συνάδελφοι που 

παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης να μην προσέρχονται στη δουλειά.  

▪ Οι υπηρεσίες που έχουν αναλάβει την καθαριότητα των χώρων να πολλαπλασιάσουν τους 

καθαρισμούς (περισσότερες ώρες).  

▪ Οι Γιατροί Εργασίας να επισκέπτονται τις υπηρεσίες που συναθροίζονται πολλοί συνάδελφοι και να 

πραγματοποιούν ελέγχους.  

▪ Να αναρτηθούν ειδικές αφίσες στου χώρους εργασίας που θα ενημερώνουν τόσο τους συναδέλφους 

όσο και τους πελάτες για τα απαραίτητα μέτρα. 

▪ Να σταλεί από την Τράπεζα, εκ νέου, ενημερωτικό email σε όλους τους συναδέλφους σχετικά με τα 

μέτρα προστασίας αλλά και με συγκεκριμένες οδηγίες.  

▪ Στο κτήριο της Νέας Ιωνίας, όπου είναι συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός συναδέλφων, να υπάρχει 

καθημερινά και επί 8ωρου βάσεως Ιατρός Παθολόγος στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν οι 

συνάδελφοι ανά πάσα στιγμή (όπως και σε όποιο άλλο κτίριο υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων).  

 

Επιστολή Σωματείου προς Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού - 03/03/2020 Α.Π. 588 
 

▪ Κατάλληλη προετοιμασία και εφαρμογή του μέτρου της Τηλεργασίας βάσει του Ν.3846/2010 και της 

Κοινοτικής Οδηγίας του 2006 σε περιπτώσεις εξακριβωμένης ανάγκης. Οικιοθελής συμμετοχή και 

μέριμνα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων.  
 

 

Εισηγητική Έκθεση Ε.Υ.Α.Ε. προς Υποδιεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας - 10/03/2020 Α.Π. 598 
 

▪ Υποχρεωτική άδεια με αποδοχές σε όποιον διαπιστωθεί κρούσμα του ιού σε άτομα του ευρύτερου 

κύκλου του εργαζομένου. 

▪ Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση Καταστημάτων και Υπηρεσιών. 

▪ Άμεση αναστολή τοπικών συγκεντρώσεων (meetings). 

▪ Μείωση ωραρίου συναλλαγών στις κόκκινες περιοχές. 

▪ Αποσυμφόρηση των χώρων εργασίας. 

▪ Χορήγηση αδειών σε γονείς η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι.  

▪ Αναστολή των στοχοθετήσεων των υπαλλήλων.  

▪ Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και αντισηπτικού στους συναδέλφους που συναλλάσσονται  

με το κοινό. 
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▪ Δημιουργία δικτυακού τόπου για την συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με την πορεία του 

ιού στο πλαίσιο της Τράπεζας. 

▪ Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα κινητά των συναδέλφων με δυνατότητα άμεσης αποστολής 

ενημερωτικού μηνύματος με σχετικές οδηγίες.  

 

Επιστολή προς Αν. Γενικό Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων - 06/04/2020 Α.Π. 616 
 

▪ Επέκταση του ειδικού καθεστώτος εφεδρείας και για τους  Διευθυντές των Καταστημάτων. 

▪ Επαναφορά αιτήματος για έμπρακτη επιβράβευση των συναδέλφων των Κεντρικών Μονάδων και 

του Δικτύου από την Διοίκηση της Τράπεζας. 

 

Επιστολή προς Αν. Γεν. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού -  04/05/2020  Α.Π. 629 
 

▪ Επισήμανση για αποφυγή πιέσεων για αλλαγή status εργασίας προς τους συναδέλφους.  

▪ Δυνατότητα χορήγησης άδεια ειδικού σκοπού και στους γονείς τέκνων μη εγγεγραμμένων σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 
 

Επιστολή προς Αν. Γεν. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού - 13/05/2020 Α.Π. 637 
 

▪ Επισημάνσεις για ορθότερο προγραμματισμό με εναλλαγή φυσικής παρουσίας και εφεδρείας στο 

Προσωπικό της Τράπεζας.  

▪ Αίτημα για άμεση και ορθολογική και αναλογική διαχείριση των συναδέλφων κατά την εφαρμογή 

του μέτρου. 

 

Επιστολή προς Διευθύνοντα Σύμβουλο - 13/05/2020 Α.Π. 638 
 

▪ Αίτημα για εφαρμογή του μέτρου στήριξης των δανειοληπτών και στο Προσωπικό της Τράπεζας όπως 

αυτό εφαρμόζεται και για τους πελάτες.  

 

Επιστολή Ε.Υ.Α.Ε.  προς Υποδιεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας - 13/05/2020 Α.Π. 636 
 

▪ Ερώτηση προς την Τράπεζα για την λήψη ειδικών μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των 

κλιματιστικών μονάδων. 

 

Επιστολή προς Γενικό Διευθυντή Retail - 04/06/2020 Α.Π. 654 
 

▪ Αίτημα χρηματικής επιβράβευσης των διακριθέντων συναδέλφων του δικτύου λόγω της αδυναμίας 

προγραμματισμένων ταξιδιών εξαιτίας της πανδημίας. 

 

Επιστολή Αν. Γεν. Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων - 23/06/2020 Α.Π. 667 
 

▪ Αίτημα για την επαναφορά των συναδέλφων που είχαν διατεθεί προσωρινά σε εργασίες Phone 

Banking στις θέσεις εργασίας τους. 
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Μ έ τ ρ α  π ο υ  π ή ρ ε  η  Τ ρ ά π ε ζ α  

 

▪ Η Τράπεζα επικαιροποίησε τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ως προς τους κινδύνους 

και τα μέτρα πρόληψης που αφορούν τον COVID -19. 

▪ Ενισχύθηκε η Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης, που διαθέτει η Τράπεζα για προσφορά άμεσης 

βοήθειας από ψυχολόγους σε θέματα που απασχολούν το Προσωπικό και την οικογένεια τους. 

▪ Εφαρμόστηκε σε πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων και όπου ήταν εφικτό το μέτριο της Τηλεργασίας 

(άδειες, προσβάσεις, εξοπλισμός). 

▪ Χορήγηση ειδικής άδειας στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως ορίζονται από 

τους ειδικούς γιατρούς. 

▪ Τακτική συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού με έμφαση στο χημικό καθαρισμό με ειδικά 

μικροβιοκτόνα καθαριστικά τόσο των φίλτρων όσο και των λοιπών στοιχείων των κλιματιστικών.  

▪ Εγκατάσταση συστημάτων απολύμανσης και καθαρισμού αέρα ανελκυστήρων.  

▪ Προμήθεια αντισηπτικών υγρών, μασκών και γαντιών για τις ανάγκες των εργαζομένων.  

▪ Εντατικοποίηση των καθαρισμών με έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους με την χρήση 

απολυμαντικών. 

▪ Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στο δίκτυο καταστημάτων  (προμήθεια & τοποθέτηση προστατευτικών 

plexiglass σε ταμεία και APS. 

▪ Δημιουργία ιατρικού Help Line με καθημερινή λειτουργία 08:00-19:00 για την παροχή απαντήσεων 

και συμβουλών στους εργαζόμενους, σχετικά με τον COVID-19. 

▪ Συνεργασία με ειδικό καθηγητή Λοιμωξιολόγο. 

▪ Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. 

▪ Εφεδρείες. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Ως εκ του αποτελέσματος  ό λ ο ι  μας κάναμε καλή δουλειά, αφού είχαμε απόλυτη 

σχεδόν επιτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 
 

(Μόνο δύο κρούσματα, χωρίς κανένα κίνδυνο της ζωής συναδέλφων που ανέρρωσαν 

πλήρως στο σπίτι τους). 
 

Ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι: 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ 

 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Ο φ ε ι λ ό μ ε ν η  Δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ η  
 

Επειδή δεχόμαστε ερωτήματα από μέλη μας τι θα ισχύσει για Κεντρικές κ.α. Υπηρεσίες 

σχετικά με προγράμματα επιβράβευσης, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής: 

Η επιβράβευση των εργαζομένων στο Δίκτυο Καταστημάτων (όπως περιγράφεται στην 

Ανακοίνωσή μας Νο 160/02-07-2020) δεν αποτελεί κάποιο νέο πρόγραμμα, αλλά αναφέρεται στην 

εναλλακτική διανομή του υφιστάμενου «Προγράμματος Ανταπόδοσης» και πώλησης προϊόντων 

Eurolife, καθώς και στην έκτακτη απασχόληση για το ΤΕΠΙΧ. 

Αντίστοιχα προγράμματα επιβράβευσης, bonus, prim παραγωγικότητας κλπ που 

ακολουθούνται σε άλλες Διευθύνσεις της Τράπεζας θα καταβληθούν κανονικά όπως ισχύουν.  

Προγράμματα όμως, που δεν σχετίζονται με την παραγωγικότητα, αλλά με πωλήσεις (π.χ. 

Business Centers), θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην ίδια βάση με αυτή που τέθηκε στο Δίκτυο 

Καταστημάτων, δηλαδή την φυσική παρουσία… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                  Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


