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Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση τις οδηγίες και τις συστάσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Γενική Γραμματεία Εργασίας και Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) σχετικά 

με την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων της Τράπεζας από μυοσκελετικές παθήσεις που 

δημιουργούνται από εργονομικές παραλείψεις στις σωστές προδιαγραφές των θέσεων εργασίας του 

Προσωπικού. Επισημαίνεται ότι: 
 

 Στο άρθρο 11, Παράρτημα Ι, παρ. 1.4 και 1.5, του Π.Δ. 398/94 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/19-12-1994) 

περιγράφονται οι προδιαγραφές της επιφάνειας εργασίας και του καθίσματος εργασίας. 

 Στο άρθρο 2, παρ. 3, του Π.Δ. 89/99 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) προβλέπεται ότι οι αρχές της 

εργονομίας για τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας και τη στάση των εργαζομένων όταν 

χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό εργασίας πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη από τον εργοδότη 

κατά την εφαρμογή των ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1, του Π.Δ. 398/94 και το άρθρο 43 του Ν. 3850/2010, στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης του εργοδότη να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την 

εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ο εργοδότης προβαίνει σε 

ανάλυση των θέσεων εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας που 

παρουσιάζουν, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ενδεχόμενους κινδύνους για την όραση, τα σωματικά 

προβλήματα και την πνευματική καταπόνηση των εργαζομένων… Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται 

από τον τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας οι οποίοι στο πλαίσιο των συμβουλευτικών τους 

αρμοδιοτήτων, έχουν υποχρέωση να επιβλέπουν τις συνθήκες εργασίας και την υγεία των 

εργαζομένων εφαρμόζοντας τα άρθρα 14 και 17 του Ν. 3850/2010 αντίστοιχα. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 84/Α/2-6-2010) παρ. 7, μία από τις γενικές αρχές 

πρόληψης την οποία οφείλει να εφαρμόζει ο εργοδότης είναι η προσαρμογή της εργασίας στον 

άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή 

των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να 

μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της 

στην υγεία. 
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Rapid Test 

Η ως άνω πρόβλεψη/υποχρέωση που καθιερώνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Υ.A.), ως 

έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικρατείας υποχρεώνει τους τραπεζοϋπάλληλους να 

υποδέχονται (και να ελέγχουν;) το κοινό που συναλλάσσεται με την Τράπεζα κάτω από 

συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και προϋποθέσεις. Ανάλογα μέτρα έχουν προταθεί για την 

διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία. 

Η Τράπεζα με την ανακοίνωση της Νο 17/10-11-2021 και το από 18/11/2021 σημείωμα της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού διευκρινίζει τα ισχύοντα μέτρα για τους συναδέλφους 

και σε ό,τι αφορά αυτούς που πρέπει να υποβάλλονται σε Rapid Test (μία ή δύο φορές την 

εβδομάδα) τονίζει: 

«Τα Rapid Test διενεργούνται με επιβάρυνση του εργαζόμενου σε ιδιωτικές δομές μόνο μέσα 

στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, και όχι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου». 

«Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών συνεπάγεται για τον εργαζόμενο καταλογισμό προστίμου 

300 € (για κάθε παράβαση/εβδομαδιαίως) αυτόματα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας». 
 

Αί τημα προς την Τρα πεζα 

Έχουμε τονίσει δημόσια και εμπεριστατωμένα ότι η πανδημία επιφυλάσσει πολλά δεινά στο 

Προσωπικό της Τράπεζας που, εφόσον εξυπηρετεί την πελατεία με φυσική παρουσία, αναγκαστικά 

εκτίθεται σε κίνδυνο μόλυνσης. 

Έχουμε διαφωνήσει με την αντισυμβατική υποχρέωση διενέργειας του ελέγχου προς το 

συναλλασσόμενο κοινό από τους συναδέλφους που εκτός των άλλων δεν περισσεύουν, για να 

κάνουν και αυτή την δουλειά. 

Θεωρούμε άδικο να επιβαρύνονται οι συνάδελφοι με το κόστος των Rapid Test, γιατί στην 

συντριπτική πλειοψηφία τους είναι χαμηλόμισθοι και πιεσμένοι τόσο ψυχολογικά όσο και εργασιακά. 

Θα πρέπει να εκτιμηθεί η συνολική αυταπάρνηση του Προσωπικού της Eurobank από την  

Διοίκηση και να την αναγνωρίσει έμπρακτα (όχι μόνο με λόγια), έτσι ώστε τουλάχιστον η Τράπεζα 

να πληρώσει (βάσει αποδείξεων) τα υποχρεωτικά Rapid Test που η ως άνω Κ.Υ.Α. επιβάλλει. 

Εμείς θεωρούμε την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος μας ως ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ απέναντι στους εργαζόμενους της Τράπεζας και δεν μπορεί 

να επικαλεστεί αυτός ότι τα οικονομικά του συμφέροντα ή άλλες αιτίες επιβάλλουν την παράκαμψη 

της. Εντάσσεται και αυτή η αποζημίωση στο καθήκον του εργοδότη για πρόληψη μετάδοσης 

μολυσματικών ασθενειών (Covid-19) με συνεκτίμηση της προσφοράς τους και της οικονομικής 

τους δυνατότητας. (Η νομική ρίζα του αιτημάτων μας εδράζεται στα άρθρα 657, 658 και 660 του 

Αστικού Κώδικα). 

Ελπίζουμε να εισακουστούμε… 
 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

                                   Στάθης Χαρίτος                                            Γιάννης Σιδεράτος 


