
 
 

   

 

 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 068 / 25-07-2022 
 

Στήριξη πυρόπληκτων συναδέλφων 
 

Ανάγκη τηλεργασίας, λόγω καύσωνα 
 

 

Με αφορμή τις πυρκαγιές, που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετικά ερωτήματα, που 

διατυπώθηκαν, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει την υποχρέωση των 

εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ώστε να μην 

τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας, όπου χρειάζεται, η μέριμνα ιδίως για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες                 

υψηλού κινδύνου. 

Επίσης, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με 

την εργατική νομοθεσία, όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν 

κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, 

λόγω ανωτέρας βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης. 

«Οι όποιες καταγγελίες γίνουν στην Επιθεώρηση Εργασίας για την παραβίαση των μέτρων 

ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θα εξετάζονται αμέσως» διευκρινίζει το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η Τράπεζα και το Union έχουν σταθεί από την αρχή αλληλέγγυοι με όσους συναδέλφους 

δοκιμάζονται από τις φονικές και καταστροφικές πυρκαγιές (πολλές εκ των οποίων είναι 

ε μ π ρ η σ μ ο ί …), γι’ αυτό και καλούμε τους π υ ρ ό π λ η κ τ ο υ ς  συναδέλφους να μας 

ενημερώσουν για το πρόβλημα τους. 

Με την ευκαιρία τονίζουμε το επίκαιρο αίτημα μας προς την Τράπεζα για την                       

έγκριση ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ προς τις ευπαθείς ομάδες των συναδέλφων, αλλά και σε όσους εργάζονται                      

σε απομακρυσμένα σημεία με ανεπαρκές δίκτυο συγκοινωνίας, όπως π.χ. στα κτίρια 

“Παπαστράτος” (Πειραιάς).  

Ειδικά τώρα με τον καύσωνα θα πρέπει να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι εξωτερικές 

μετακινήσεις, κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες… 

Παραμένουμε σε ετοιμότητα. 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
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