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Μέτρα προστασ ίας  συναδέλφων 

Δικτύου Καταστημάτων Τράπεζας -
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των μέτρων που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας 

για την προστασία του συναλλασσόμενου κοινού με τις Τράπεζες και των συναδέλφων από την 

Covid-19 και την προφανή αδυναμία υποστήριξης του μέτρου από την πλευρά του Προσωπικού, 

σας κοινοποιούμε χθεσινή επιστολή μας προς την Διοίκηση της Τράπεζας με συγκεκριμένη 

πρόταση για την αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή της αναμενόμενης Κ.Υ.Α. 

 

H  ε π ι σ τ ο λ ή  τ ο υ  U n i o n  
 

 

 

Αθήνα, 03/11/2021 

Α.Π.: 935 
 

 
Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη  
 

GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 
 
 

Κοιν.:  1) κ. Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank 
 

2) κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο, Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank 
 

3) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Γενικό Διευθυντή Retail Banking 
  

4) κ. Ιωάννη Σεραφειμίδη, Γενικό Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων 
 

5) κ. Παν. Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 
 
 

Θέμα:  Μέτρα προστασίας συναδέλφων Δικτύου Καταστημάτων Τράπεζας 
 
 

Σχετ.:  Η με Α.Π. 817/12-04-2021 επιστολή μας 
 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
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Αγαπητή κυρία Πασχάλη, 
      
 

Βρισκόμαστε σε αναμονή της έκδοσης της Κ.Υ.Α. (προβλέπεται για μεθαύριο Παρασκευή) για τα νέα 
μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό που ήδη έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης, τα 
οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο 06/11/2021. 

Τα μέτρα αυτά προβλέπουν ότι οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας θα χρειάζονται να δείξουν μοριακό 
ή rapid test και οι λοιποί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, για να εξυπηρετηθούν με φυσική 
παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα. 

Οι προβλεπόμενες ποινές αναβαθμίζονται και διπλασιάζονται με πρόστιμο που θα ξεκινά από 5.000 
€ και 15 ημέρες  α ν α σ τ ο λ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  του καταστήματος της Τράπεζας, αν δεν τηρεί το μέτρο. 

Όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν (Βλ. σχετική προηγούμενη επιστολή μας) το κλίμα είναι 
τεταμένο σε πολλές περιπτώσεις ανάμεσα στο συναλλασσόμενο κοινό που κάποιες φορές εκδηλώνει λεκτικές 
επιθέσεις ή και βίαιες συμπεριφορές σε βάρος των υπαλλήλων της Τράπεζας. (Πρόσφατα στην Τράπεζα 
Πειραιώς πελάτης σε αναμονή εξυπηρέτησης απείλησε με μαχαίρι συνάδελφο). 

Ως μέσο προστασίας (ψυχολογικής και σωματικής) των συναδέλφων μας στα καταστήματα της 
Τράπεζας, επαναλαμβάνουμε την πρόταση που είχαμε καταθέσει τον Απρίλιο του 2021, για πρόσληψη 
Προσωπικού από Εταιρείες Ιδιωτικής Φύλαξης και Προστασίας (Security) που θα αναλάβει και 
την διαδικασία ελέγχου των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης της Covid-19. 

Οι υπηρετούντες στα καταστήματα συνάδελφοι δεν επαρκούν και για αυτά τα καθήκοντα ελέγχου 
των πελατών της Τράπεζας (παντού υπάρχει έλλειψη Προσωπικού), αλλά επιπλέον είναι εκτεθειμένοι στον 
κίνδυνο σύγκρουσης με τυχόν δύστροπους συναλλασσόμενους, περίπτωση που δεν μπορούμε να 
αποκλείσουμε. 

Τέλος, θεωρούμε ότι δεν είναι στα καθήκοντα των συναδέλφων αυτή η καθαρά εξωτραπεζική 
δραστηριότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Σαν Σωματείο δεν είμαστε κατά αυτού του μέτρου της Πολιτείας, αλλά ο τρόπος εφαρμογής του 
ειδικά στις Τράπεζες θα πρέπει να λάβει υπόψη του την πρόταση μας, άλλως φοβούμαστε ότι θα ατονήσει 
και δεν θα εφαρμόζεται, σε βάρος της δημόσιας υγείας συναδέλφων και πελατών, υπό την «σκιά» των 
επικείμενων προστίμων.  

Αναμένουμε τις ενέργειες σας. 
Ευχαριστούμε για την συνεργασία.                                        

 

Με τιμή 
 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 
 

  Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 
Στάθης Χαρίτος                     Γιάννης Σιδεράτος 

 
 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                                Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


