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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Σωματείο αυτό (Union Eurobank) έχει αποδείξει κατά την 18ετή παρουσία του στην
Τράπεζα ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα συντεχνιακά συμφέροντα του συνόλου του
Προσωπικού που εκπροσωπεί, ως το πλέον αντιπροσωπευτικό, αλλά και για τα δικαιώματά
του στην π ο ι ό τ η τ α της καθημερινότητας κατά την εκτέλεση και παροχή της εργασίας
του, δηλαδή με βασικά αιτήματα που άπτονται στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια (Υ.Α.Ε.) της
εργασίας του.
Λογικό είναι τα ως άνω προβλήματα να εμφανίζονται πιο οξυμένα όπου υπάρχει
μεγάλη συγκέντρωση Προσωπικού όπως συμβαίνει στα κτίρια της Τράπεζας στη Νέα
Ιωνία. Για το θέμα αυτό είχαμε δημοσιεύσει στο πρόσφατο 41ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
(Δ.Α.) του Δ.Σ., ολόκληρο το σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ μας προς την Τράπεζα (κ. Σταύρος
Ιωάννου – Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος), χωρίς τις σχετικές φωτογραφίες που το
συνόδευαν (Βλ. σελ. 76 έως 79 του Δ.Α.).
Το υπόμνημα αυτό ήταν προϊόν έρευνας και επιτόπου παρατηρήσεων του
Γραμματέα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Union Eurobank σ.δ. Νίκου
Ροδόπουλου (μέλος Δ.Σ.), του Αναπλ. Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. σ.δ. Γαβριήλ Μιχαλάτου
και του σ.δ. Σάββα Καλλιακούδη με την σύμπραξη και την παρουσία της Μηχανικού
Ασφάλειας της Τράπεζας κας. Λαζαρίδου Σίσσυ, την οποία και από εδώ ευχαριστούμε για
την βοήθειά της στο έργο μας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε την απάντηση της Τράπεζας για κάθε μία από τις
επισημάνσεις που εύστοχα είχαμε κάνει στο Υπόμνημά μας.
Ικανοποίηση, όχι μόνο για την άμεση ανταπόκρισή της, αλλά κυρίως, γιατί δίνει
λ ύ σ ε ι ς στα προβλήματα που θέσαμε και αποδεικνύει την ευαισθησία της για
τα ζητήματα Υ.Α.Ε. που αφορούν το Προσωπικό των κτιρίων της Ν. Ιωνίας, έστω και
αν σε κάποια από αυτά οι λύσεις δεν είναι άμεσες, αλλά θα απαιτήσουν «ένα εύλογο
χρονικό διάστημα...».
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Επειδή τα θέματα αυτά είναι σοβαρά για την Υ.Α.Ε. του Προσωπικού της Ν. Ιωνίας,
όπως δημοσιεύσαμε στις δικές μας παρατηρήσεις, στο Υπόμνημά μας, έτσι θα
δημοσιεύσουμε και τις υπεύθυνες απαντήσεις που μας έδωσε εγγράφως ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, τον οποίο και ευχαριστούμε για
το ειλικρινές ενδιαφέρον του και τις ενθαρρυντικές διαβεβαιώσεις που μας έδωσε.
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1. Για το ζήτημα της εγκατάστασης αυτόματων εξωτερικών απινιδιστών (Α.Ε.Α.) που θίγει η
τελευταία παράγραφος της επιστολής του κ. Σταύρου Ιωάννου αναλαμβάνουμε τη
δέσμευση ως Σωματείο να ε κ π α ι δ ε ύ σ ο υ μ ε εμείς την ομάδα των εργαζομένων για
να αναλάβει το έργο της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και του ελέγχου
λειτουργίας των Α.Ε.Α.
Άλλωστε τα σχετικά Σεμινάρια που έχουμε κάνει στο Σωματείο μας τα έχουν
παρακολουθήσει 140 συνάδελφοι στην Αττική και 65 στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα μπορούμε να παράσχουμε και την προβλεπόμενη, σχετική π ι σ τ ο π ο ί η ση,
έτσι ώστε να μη χρειαστεί ποτέ κανένας εξωτερικός συνεργάτης.
2. Για τα ζητήματα Υ.Α.Ε. το ενδιαφέρον και η παρέμβαση του Σωματείου μας δεν είναι ούτε
όψιμο, ούτε ευκαιριακό. Έντονες παρεμβάσεις του προς την Τράπεζα κατά το παρελθόν
είναι πολλές και διαχρονικές. Για τη μετακίνηση των εργαζομένων προς τα κτίρια της Ν.
Ιωνίας από το Σταθμό (που επιλύθηκε), για την ρύπανση της ατμόσφαιρας από
παρακείμενο εργοστάσιο συμφερόντων Εφραίμογλου (που κατόπιν ενεργειών μας έκλεισε
γιατί δεν εκπληρούσε τους κανόνες λειτουργίας), για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού
προβλήματος στην περιοχή πρόσβασης του Προσωπικού, για τη διευθέτηση των χώρων
στάθμευσης των αυτοκινήτων του Προσωπικού, για τη διαχείριση των κρίσεων
λειτουργίας (πυρκαγιές, νεροποντές, σεισμοί, κ.α.), για την άμβλυνση των εξοντωτικών
ωραρίων εργασίας κ.λ.π.
(Βλ. ανακοίνωση Union Νο 49/27-06-2007).

Παραμένουμε πάντα σε ετοιμότητα και είμαστε πρόθυμοι να επιληφθούμε
κάθε άλλου σχετικού ζητήματος που αφορά την Υ.Α.Ε. των εργαζομένων της Τράπεζας,
όπου κι αν αυτοί υπηρετούν.
Περιμένουμε σχετική όχληση από κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο….

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος

Γιάννης Σιδεράτος
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