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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση απέδειξε σε όλους με σκληρό και βίαιο τρόπο ότι οι 

κίνδυνοι για την υγεία ξεπερνούν σύνορα και ανέδειξε την ανάγκη για δημιουργία  μοντέλων 

βιώσιμης ανάπτυξης που θα προσεγγίζουν το περιβάλλον εργασίας με τρόπο ολιστικό ως 

προς τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορά την Υγεία για όλους. 

Η διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου, υπερβαίνει την απλή τήρηση κανόνων και 

καθίσταται σήμερα, μέρος του μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής υπευθυνότητας 

καθώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια και την 

απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Το ερώτημα σχετικά με το αν μια επιχείρηση 
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κοινωνικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θα μπορούσε να μην προτάσσει τα οφέλη των δράσεων 

για καλύτερες και ασφαλέστερες θέσεις εργασίας, σήμερα, αποκτά βαρύνουσα σημασία, 

υπενθυμίζοντας τις αξίες που πρέπει να υπερασπιστούμε, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και 

Πολιτεία, οδεύοντας προς το 2030. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι η ανάπτυξη, η οργάνωση και η 

λειτουργία συστημάτων Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα 

επιχειρηματικής επιτυχίας,  αποτελεί καλή επιχειρηματική πρακτική εκτός από νομοθετική και 

κοινωνική υποχρέωση.   

Ως Σωματείο προτείνουμε την  επένδυση στην συνεχή κατάρτιση για ανάπτυξη και 

βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα ενισχύουν την σωστή και ασφαλή παροχή 

εργασίας. Όχι μόνο ως υποχρέωση όπως η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει και υποχρεώνει αλλά 

επιπρόσθετα και πέρα αυτής όπως η καλή επιχειρηματική δράση και πρακτική επιτάσσει. 

Καλούμαστε Τράπεζα και εργαζόμενοι να αξιοποιήσουμε την συνεχώς βελτιούμενη και 

αναπτυσσομένη τεχνολογία ώστε να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, να δρούμε 

προδραστικά, να προλαβαίνουμε και να αποτρέπουμε κινδύνους.  

Η επόμενη μέρα βρίσκει με κοινή ατζέντα ΕΚΕ & ΥΑΕ. Το Union υποστηρίζει τέτοιου είδους 

δράσεις που έχουν ως στόχο τη  διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων σε σχέση με τα θέματα 

υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας με επίκεντρο την προστασία των εργαζομένων σε 

επίπεδο εργονομικό, ψυχοκοινωνικό, εργασιακό κλπ, την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής αλλά και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εργασία και 

την πολυπόθητη υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που αφορά όλους μας. 

Υπενθυμίζουμε ότι είμαστε το μοναδικό Σωματείο Εργαζομένων που πρωτοστάτησε 

στην δημιουργία αιρετής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Βλ. σχετικές μας 

ανακοινώσεις με το έργο της, Ανακ. Νο 144 16/03/2020 & Ανακ. Νο 154 18/05/2020). 

Καλούμε, κάθε ενδιαφερόμενο και ευαισθητοποιημένο συνάδελφο να συνδράμει την 

προσπάθειά μας.  

Καλούμε, για μια ακόμη φορά τα υπόλοιπα σωματεία εργαζομένων στην Τράπεζα σε 

συστράτευση για το κοινό σκοπό της Υ.Α.Ε. 

Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν θα επαναφέρουμε τα Σεμινάρια Υ.Α.Ε. και των 

Πρώτων Βοηθειών που τόσο πολύ αγκάλιασαν τα μέλη μας και μάλιστα σε πανελλαδική 

εμβέλεια.  

 
 

Μένετε συντονισμένοι 

Μένετε ευαισθητοποιημένοι 

Ενημερώστε μας, για κάθε σχετικό πρόβλημα 
 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                           Στάθης Χαρίτος                                            Γιάννης Σιδεράτος 


