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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 142 / 04-03-2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Mε την ανακοίνωση μας Νο 140/27-02-2020 (πρωτοπόροι στα συνδικάτα) δώσαμε το 

στίγμα για τα μέτρα προστασίας/κανόνες στο ζήτημα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού. 
 

Οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας του Union (μοναδικές αιρετές στα 

συνδικάτα) υπό την επίβλεψη του σ.δ. Γαβριήλ Μιχαλάτου  ε π α γ ρ υ π ν ο ύ ν  σε όλη την 

Ελλάδα και έχουν εντολή άμεσης και ουσιαστικής συνεργασίας με τις Υπηρεσίες της Τράπεζας. 

(Θετική η ανακοίνωση αρ. 4/28-02-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Ομίλου Eurobank που ακολούθησε). 
 

Ως μέτρο  π ρ ό λ η ψ η ς  η Τράπεζα προετοιμάζει την διαδικασία BCP                         

(Business Continuity Planning) που μεταξύ των άλλων προβλέπει εργασία από το σπίτι 

(τηλεργασία, smartworking).  

 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Τ Ο Υ  U n i o n  
 

Με την επιστολή μας Α.Π. 588/03-03-2020 θέσαμε προς την Τράπεζα το πλαίσιο 

λειτουργίας αυτού του τρόπου εργασίας τονίζοντας με έμφαση την ανάγκη α π ο τ ρ ο π ή ς  

μ ι α ς  π ρ ο σ χ η μ α τ ι κ ή ς  κ α ι  κ α τ α χ ρ η σ τ ι κ ή ς  εφαρμογής αυτού του μέτρου… 

 

Παραθέτουμε για την ενημέρωση σας το σχετικό κείμενο: 

 

 

 
 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
 Eurobank 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Αθήνα, 03/03/2020 

Α.Π.: 588 
 

Προς:  α) κα Νατάσσα Πασχάλη, Επικεφαλή Γ. Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου,  

                  Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή 

β) κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας  
 

Θέμα: Τηλεργασία, κατ’ οίκον εργασία, smartworking κλπ 
 

Κύριοι, 
 

Με την Ανακοίνωση Νο 4 της 28/02/2020 η Γ.Δ.Α.Δ. επιχειρεί ορθά να οργανώσει την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Προσωπικό της Τράπεζας, τόσο σε επίπεδο 

πρόληψης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης του προβλήματος εάν και εφόσον εμφανιστεί, πάντα στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης του εργοδότη να μεριμνά και να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων.  

Θα συμφωνήσουμε ότι μεταξύ άλλων πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για την συνέχιση των εργασιών 

της Τράπεζας σε περίπτωση κρίσης και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη 

προετοιμασία. Θέλοντας να συμβάλλουμε από τη μεριά μας στην ορθή εφαρμογή του μέτρου της κατ’                  

οίκον εργασίας (που φαίνεται ότι επιλέγεται ως η πιθανότερη εναλλακτική), επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη 

σας τα εξής: 

Η τηλεργασία και η κατ’ οίκον εργασία προβλέπονται και διέπονται από το Ν.3846/2010 που 

ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2006. Το κυριότερο σημείο 

είναι ο οικειοθελής χαρακτήρας αυτής και η προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής συμφωνίας μεταξύ εργαζόμενου 

και εργοδότη. Στην περίπτωσή μας δεν είναι μια απλή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν είναι δυνατό να 

προβλεφθεί η χρονική διάρκεια αυτής. Άλλωστε η Ιταλία προχώρησε σε αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και 

παραχώρησε στον εργοδότη τη δυνατότητα να εφαρμόζει μονομερώς την τηλεργασία. Στην ΠΝΠ της Ελληνικής 

Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, δεν συμπεριλήφθηκε ανάλογη πρόβλεψη και συνεπώς 

εξακολουθεί να ισχύει το παραπάνω νομικό πλαίσιο. 

Για την πραγματοποίηση της τηλεργασίας, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική 

υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση το κόστος που προκαλείται 

στον μισθωτό από τη μορφή αυτή εργασίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών, αλλά και την αποζημίωση ή 

αποκατάσταση βλαβών που τυχόν προκληθούν σε συσκευές.  

Τέλος, παρόλο που ανάλογη πρόσβαση έχει ήδη το Προσωπικό για ορισμένες εφαρμογές και είμαστε 

σίγουροι ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της πληροφορίας, θα πρέπει ωστόσο να 

ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και για την προστασία των δεδομένων των προσωπικών συσκευών που θα 

χρησιμοποιηθούν, στο πλαίσιο του GDPR. 

Εν κατακλείδι, το μέτρο αυτών των μορφών εργασίας δεν μας βρίσκει αντίθετους σε περιπτώσεις 

εξακριβωμένης έκτακτης ανάγκης, για τις Μονάδες εκείνες και μόνο που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, για την 

διάρκεια και μόνο της συγκεκριμένης κρίσης  και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που παραπάνω 

αναφέρθηκαν. Θα πρέπει όμως και τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο της 

εξουσίας τους και χωρίς πιέσεις προς το προσωπικό κατά την προετοιμασία του σχεδίου, κατά την εφαρμογή 

αυτού δε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. 

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή όλων για αποτροπή μιας προσχηματικής εφαρμογής του μέτρου αυτού 

ή κατάχρησής του με κίνδυνο να επεκταθεί και σε άλλες μονάδες που δεν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη ή για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το αναγκαίο. 

 

Με τιμή 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

                                            Στάθης Χαρίτος                     Γιάννης Σιδεράτος 
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Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας εξακολουθούν 

να είναι υποχρέωση του εργοδότη και στην περίπτωση του τηλεργαζόμενου συναδέλφου. 
 

Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής 

ασφάλειας του τηλεργαζόμενου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Ο εργοδότης πληροφορεί τον τηλεργαζόμενο για την πολιτική της επιχείρησης                   

όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και ιδιαίτερα τις σχετικές με τις              

οθόνες οπτικής απεικόνισης. Ο τηλεργαζόμενος εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την 

ασφάλεια στην εργασία. 
 

Για να ελεγχθεί η σωστή εφαρμογή των διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας,                      

ο εργοδότης, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και/ή οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση στον 

χώρο τηλεργασίας, όπως προβλέπουν οι  ισχύουσες διατάξεις. 
 

Αν ο τηλεργαζόμενος εργάζεται στην οικία του, αυτή η πρόσβαση υπόκειται σε 

προειδοποίηση και στην εκ των προτέρων συμφωνία του εργαζόμενου. Ο τηλεργαζόμενος έχει 

δικαίωμα να ζητήσει να γίνει επιθεώρηση στον τόπο εργασίας.  

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                  Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


