
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 153 / 6-5-2020 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΑΔΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ   
 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  Νέο υπόμνημα υπέβαλλε το Union για το μη 

συμψηφισμό της τηλεργασίας με την άδεια ειδικού 

σκοπού και την άδεια ανωτέρας βίας. Με το υπόμνημα 

αυτό ξεκαθαρίζονται κάποια «γκρίζα» σημεία που 

δημιουργεί η Ανακοίνωση Νο20/30-04-2020 της Γ.Δ.Α.Δ., 

μετά και από την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν ανώνυμα από την 

συμμετοχή των μελών μας σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα. 

 Επίσης επαναφέρουμε το αίτημά μας για επανόρθωση της αδικίας στους γονείς τέκνων 

που δεν είναι εγγεγραμμένα σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με χορήγηση άδειας ειδικού 

σκοπού και σ' αυτή την κατηγορία εργαζόμενων. 

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος έχει ως εξής: 

 

‘’επαναφέρουμε το αίτημά μας για 

επανόρθωση της αδικίας στους γονείς 

τέκνων που δεν είναι εγγεγραμμένα σε 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς’’ 
 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

  Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας                     

Στάθης Χαρίτος                        Γιάννης Σιδεράτος 
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 Αθήνα, 4-5-2020 
Α.Π. : 629 

ΠΡΟΣ : Νατάσσα Πασχάλη 
           Αν.Γεν.Δντη Ανθρώπινου Δυναμικού 
       
ΚΟΙΝ :  Παναγιώτη Σωτηρόπουλο 
            Δντη Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας 
             
ΘΕΜΑ : Άδεια ειδικού σκοπού και τηλεργασία. 
 
   Με την Ανακοίνωση Νο 20/30.04.2020 η Γ.Δ.Α.Δ. επιχειρεί να συγκροτήσει έναν οδηγό 
επιστροφής στη νέα καθημερινότητα με χρήσιμες οδηγίες και διαδικασίες για  όλο το Προσωπικό, 
σε συνδυασμό με τα ειδικά μέτρα που έχουν νομοθετηθεί έως τώρα αλλά και τις πρωτοβουλίες της 
Διοίκησης. 
   Στο κεφάλαιο 3 (καταχώρηση status εργασίας) περιγράφονται όλοι οι τύποι αδειών και μορφών 
απουσίας και η χρονική διάρκεια ισχύος τους. Ερωτηματικά προκαλεί στο κεφάλαιο 2 (τηλεργασία), 
παρ.γ η διατύπωση «Έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας, μετά από κατεύθυνση του 
προϊσταμένου κάθε μονάδας, να ζητήσει από εργαζόμενο που βρίσκεται σε «καραντίνα» ή κάνει 
χρήση άδειας ανωτέρας βίας, ή σε συνδυασμό με την άδεια ειδικού σκοπού, να κάνει χρήση 
τηλεργασίας».   
   Και αυτό γιατί η άδεια ειδικού σκοπού και η άδεια ανωτέρας βίας (καραντίνα/ευπαθείς ομάδες) 
είναι είδη αδειών, συνεπώς δεν συνδυάζονται αλλά έρχονται σε αντίθεση με την έννοια της 
τηλεργασίας που είναι μορφή εργασίας. Είναι δικαίωμα του εργαζόμενου να επιλέξει σε ποιο 
καθεστώς θα ενταχθεί. Η εισήγηση του προϊσταμένου και η διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας 
έχουν νόημα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. 
   Επισημαίνουμε λοιπόν, προς αποφυγή παρερμηνειών και δημιουργίας τριβών, ότι δεν είναι 
αποδεκτό να ασκηθούν πιέσεις στο Προσωπικό για αλλαγή status εργασίας, διαφορετικά, εάν η 
διακριτικότητα «ξεχειλώσει» θα αναγκαστούμε να καταγγείλουμε δημόσια όσες εκτροπές 
αναφερθούν. 
   Τέλος, διατυπώνουμε και γραπτά το προφορικό αίτημά μας για δυνατότητα χορήγησης άδειας 
ειδικού σκοπού και στους γονείς τέκνων μη εγγεγραμμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. 
Δεδομένου ότι δεν προβλέφθηκε για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το αντίστοιχο 
δικαίωμα που ισχύει στο Δημόσιο, η Τράπεζα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι οι γονείς αυτής της 
κατηγορίας έχουν καταναλώσει μεγάλο μέρος της κανονικής τους άδειας για την φύλαξη παιδιών 
αυτών των ηλικιών που χρήζουν αυξημένης φροντίδας και που πολλές φορές δεν μπορεί να 
παρασχεθεί ακόμα και σε συνδυασμό με εφαρμογή της τηλεργασίας. Οι περιπτώσεις είναι λίγες, το 
χρονικό διάστημα σύντομο, η επιβάρυνση της Τράπεζας μικρή. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η διάθεση 
να λυθεί και αυτό το πρόβλημα που είναι μικρό για τον Οργανισμό αλλά μεγάλο για όσους το 
αντιμετωπίζουν. 

Με τιμή 
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