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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ EUROBANK                                                                                         

ΩΒ 

 

Ανακοίνωση 01/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Το Σάββατο 28/05/2022 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Caravel της Αθήνας η Γενική Συνέλευση 

των εργαζομένων στην Τράπεζα με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Α. Απολογισμός πεπραγμένων. 

 

Β. Εκλογή νέας Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (Ενιαία-Κεντρική 

Επιτροπή). 
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Α. Απολογισμός Ε.Υ.Α.Ε. (2019 – 2022) 

Τον Απολογισμό παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ε.Υ.Α.Ε. σ.δ. Θανάσης Μπούτας και έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύσταση της Ε.Υ.Α.Ε. πριν 4 χρόνια έγινε με σκοπό την ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης, 

έρευνας και διαβουλεύσεων αλλά και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην επιχείρηση. 

Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, η Ε.Υ.Α.Ε. ανέπτυξε την σχέση της με τον εργοδότη, τους 

εμπειρογνώμονες και τις δημόσιες υπηρεσίες.  

 

Η βασική αρμοδιότητα της Ε.Υ.Α.Ε. συνίσταται στη συμβολή της στην αποτροπή επαγγελματικών 

κινδύνων στην επιχείρηση, συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής της επιχείρησης για 

την πρόληψη των σχετικών κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Υ.Α.Ε είναι επιφορτισμένη: (α) με τη 

μελέτη των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση και την πρόταση μέτρων για τη βελτίωση τους, 

καθώς και την παρακολούθηση της τήρησης των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων, (β) την πρόταση κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή επανάληψης σοβαρών 

εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων, (γ) την επισήμανση του επαγγελματικού κινδύνου 

στους χώρους ή θέσεις εργασίας και την πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση τους (άρθρο 5 παρ. 

1 περ. α - γ του νόμου 3850/2010). 

 

Η σημαντικότερη ενδεχομένως αρμοδιότητα της Ε.Υ.Α.Ε., στο πλαίσιο της αποτροπής των 

επαγγελματικών κινδύνων στην επιχείρηση, συνίσταται στο δικαίωμα να καλεί τον εργοδότη σε 

περιπτώσεις εμφάνισης επείγοντος και σοβαρού κινδύνου, προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα αντιμετώπισης αυτού. Δεν αποκλείεται δε, κατά νόμο, ακόμα και η διακοπή λειτουργίας 

μηχανήματος ή εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας ως μέτρο αντιμετώπισης του ως άνω 

κινδύνου (άρθρο 5 παρ. 1 περ. στ.). 

 

Η Ε.Υ.Α.Ε. προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της διαθέτει, κατά νόμο, δικαίωμα ενημέρωσης όχι 

μόνο για τα θέματα που συνδέονται με ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, αλλά για κάθε θέμα 

που αφορά την λειτουργία της επιχείρησης, κατά το μέτρο που ασκεί αυτό επιρροή στους όρους 

εργασίας. Ειδικότερα, η Ε.Υ.Α.Ε. ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης: (α) για τα στοιχεία 

των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε αυτήν, (β) για 

την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και 

υλικών ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων, στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγείας και 

ασφάλειας στην επιχείρηση (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ και ε σε συνδυασμό με το άρθρο 46 παρ. 3 του 

Ν. 3850/2010). 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω η Ε.Υ.Α.Ε. κατά την περίοδο 2019 – 2022, πραγματοποίησε ετήσιες 

επισκέψεις/ελέγχους σε όλα τα κτίρια της Τράπεζας όπου στεγάζονται κεντροποιημένες υπηρεσίες, 
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αλλά και σε καταστήματα εντός και εκτός του νομού Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο όλων των 

παραπάνω που άπτονται της αρμοδιότητάς της. Κατά τις επισκέψεις/ελέγχους αυτές υποβλήθηκαν 

αντίστοιχα υπομνήματα με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας για την ταχύτερη επίλυση των 

όποιων προβλημάτων καταγράφηκαν.  

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις: 

 

- Το 2019 έγινε αναφορά σχετικά με εργασίες που γινόντουσαν στο κατάστημα Περάματος και 

κατά τις οποίες είχαν δημιουργηθεί αντίξοες συνθήκες εργασίες για το σύνολο των συναδέρφων 

- Κατά το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα κτίρια της Νέας Ιωνίας, όπου έγινε 

αναφορά για την παρουσία ενός σωλήνα εξαερισμού στο ταβάνι που ήταν επικίνδυνος για πτώση 

εξαιτίας του πρόσφατου σεισμού. Στο κτίριο της Πεσμαζόγλου διαπιστώθηκαν προβλήματα 

εξαερισμού, υπερβολική συγκέντρωση CO2 και προβλήματα καθαριότητας. Στο κτίριο όπου 

στεγάζεται η Νομική Υπηρεσία επί της Πανεπιστημίου, διαπιστώθηκε πρόβλημα με την εξωτερική 

μεταλλική πόρτα η οποία ενείχε κινδύνους τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες, 

καθώς λόγο βάρους και παλαιότητας δεν μπορούσαν να την ανοίξουν. Επισημάναμε όλα τα τεχνικής 

φύσεως προβλήματα του κτιρίου και με ικανοποίηση χαιρετίσαμε την γενική ανακαίνιση που έγινε. 

- Σε κτίριο της Νέας Ιωνίας και μετά από την πτώση υαλοπίνακα από την πρόσοψη του κτιρίου 

Α, ζητήθηκε ο έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία όλων των υαλοπινάκων και η σταθερότητα αυτών. 

- Με την εμφάνιση της COVID-19 (τον Μάρτιο του 2020), έγιναν προτάσεις σχετικά με την 

καθαριότητα και την καταπολέμηση εξάπλωσης του ιού. Ακολούθησε εισηγητική έκθεση για την 

υιοθέτηση μέτρων πρόληψης κατά του ιού. 

- Πραγματοποιήθηκαν αναφορές σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των κλιματιστικών 

- Κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας και της αρχικής εφαρμογής της τηλεργασίας, σε 

επίσκεψή μας στα κτίρια της Νέας Ιωνίας, σε ένα εξ αυτών παρατηρήθηκε συγχρωτισμός 

εργαζομένων σε πολύ μικρό χώρο και χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και προστασίας 

αυτών. 

- Τέλος κατά την πρόσφατη επίσκεψη σε όλα τα καταστήματα αλλά και τις υπηρεσίες της 

Κρήτης διαπιστώθηκαν προβλήματα τεχνικής φύσης με κυριότερο να εμφανίζεται σε κατάστημα το 

οποίο εξαιτίας του πρόσφατου σεισμού που είχε ¨χτυπήσει¨ το νησί να παρουσιάζει σοβαρά θέματα 

που άπτονται της τεχνικής υπηρεσίας. (Εμπεριστατωμένο υπόμνημα έχουμε παραδώσει στην 

Τράπεζα.)    

 

Επίσης μέσα σε αυτή την 4ετία όλες οι ενέργειες αλλά και οι ενημερώσεις με θέματα που αφορούν 

την Ε.Υ.Α.Ε. κοινοποιήθηκαν στον σύνολό τους μέσω των σχετικών ανακοινώσεων του σωματείου, 

όπως: 

 

• Ετήσιες εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) 

• Ανακοινώσεις σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων εμφάνισης καρκίνου στην εργασία 

• Ανακοινώσεις που σχετίζονται στο σύνολό τους για την προστασία των συναδέρφων κατά 

της COVID-19, από την πρώτη ημέρα εμφάνισής της στην Ελλάδα 

• Τρόπους αντιμετώπισης καταπόνησης αλλά και προστασίας των συναδέρφων κατά τις 

περιόδους όπου υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα (υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνας, πολικές 

θερμοκρασίες – παγετός) αλλά και κατά την παρουσία άλλων έκτακτων φυσικών φαινομένων 

(έντονες καταστροφικές πυρκαγιές, σεισμούς) 

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η Ε.Υ.Α.Ε. πάντα ενημέρωνε εκ των 

προτέρων την Τράπεζα και εφιστούσε την προσοχή των αρμοδίων και αξίωνε την λήψη μέτρων 

προστασίας. 

 

Το έργο της Ε.Υ.Α.Ε. θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση, πάντα με την συμμετοχή και 

ενημέρωση την δική σας, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που χρήζουν 

την συμμετοχή μας. 
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Β. Εκλογή νέας Ε.Υ.Α.Ε. 

 

Στις εκλογές που διεξήχθησαν μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία και Με 

ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο τα σχετικά αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

(κατά σειρά σταυρών προτίμησης) 

 

1. ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2. ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

4. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 

5. ΜΕΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

6. ΣΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

4. ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6. ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 

8. ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

9. ΚΟΪΜΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

11. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

13. ΚΕΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

14. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15. ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για την προσέλευση και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

 

Ε.Υ.Α.Ε. EUROBANK 

 

 


