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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 114 / 05-02-2023 
 

Υπόμνημα του Union για την λήψη μέτρων 

προστασίας της Υγείας & της Ασφάλειας  

του Προσωπικού της Τράπεζας από τα  

έντονα καιρικά φαινόμενα των ημερών  
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σας κοινοποιούμε το συνημμένο υπόμνημα προς τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας και 

ευελπιστούμε στην πρόθυμη συνεργασία τους.  
 

 

 

Το υπο μνημα του Union 

Αθήνα, 05/02/2023 
Α.Π.: 265 

 
 

Προς:  κα Νατάσσα Πασχάλη  
Group CHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 

 
Κοιν.: κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, , Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 
 
Σχετ.: Το από 05/02/2023 Δελτίο Τύπου της Γ.Σ.Ε.Ε. 

 
Θέμα: Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων σε συνθήκες ψύχους, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού 
 
 

Αγαπητή κυρία Πασχάλη, 
 

Με το συνημμένο Δελτίου Τύπου η Γ.Σ.Ε.Ε. υπενθυμίζει τις πάγιες οδηγίες για το εν θέματι ζήτημα που 

απασχολεί όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας μας που βρίσκονται στις ως άνω κλιματολογικές συνθήκες. 

Παρακαλούμε για την εκ μέρους σας τήρηση των σχετικών οδηγιών και κυρίως σε ζητήματα: 
 

1. Της αδυναμίας προσέλευσης στη δουλειά τους. 
2. Της μέριμνας για όσους βρίσκονται ως εργαζόμενοι σε ομάδες υψηλού κινδύνου από θέματα υγείας.  

Οι ως άνω περιπτώσεις 1 και 2 να ενταχθούν σε καθεστώς τηλεργασίας. 

3. Εννοείται ότι οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν την ανάλογη θερμοκρασία. 
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4. Πρέπει να αξιολογηθεί ο κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων (μη 

έκθεση σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους). 
5. Λόγω της μη λειτουργίας των σχολείων σε περιοχές που πλήττονται ή αναμένεται να πληγούν από την 

κακοκαιρία πρέπει να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς που έχουν παιδιά-μαθητές, όπως και οι 
αντίστοιχοι με παιδιά ΑμεΑ με την ένταξή τους σε καθεστώς  τ η λ ε ρ γ α σ ί α ς . 

6. Αν χρειαστεί να επεκταθεί το καθεστώς τηλεργασίας κατά τις επόμενες ημέρες για όσους συναδέλφους 
αφορά η κακοκαιρία και το επικίνδυνο της προσέλευσης στην εργασία τους, αλλά να ληφθεί και η μέριμνα 
από τα αρμόδια στελέχη καταστημάτων και κεντρικών υπηρεσιών για ελαστική εφαρμογή προσέλευσης και 
αποχώρησης στην εργασία με ταυτόχρονη ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας και της εφαρμογής 
«ΕΡΓΑΝΗ». 

 

 

Σε κάθε περίπτωση ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με την αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας, αλλά και με τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την λήψη των ενδεικνυομένων προληπτικών μέτρων προστασίας του 

Προσωπικού.     
 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                            Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


