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Πρόσφατα περιήλθε στην αντίληψη μας ένα ερωτηματολόγιο της Τράπεζας                

που απευθύνεται στους συναδέλφους που απασχολούνται με το Remedial και                  

αφορά  π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή  καθιέρωσης της Τηλεργασίας. 

Το είδος των ερωτήσεων μας προϊδεάζει ότι η Τράπεζα αγνοεί μία βασική της 

υποχρέωση που έχει σχέση με την εκ μέρους της κάλυψη του κόστους                                    

της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για την Τηλεργασία, όπως και των εξόδων 

για την υποστήριξη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού. 

Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψιν προς τα μέλη μας  ν α  δ ι α β ά ζ ο υ ν                       

τις ανακοινώσεις μας και να ακολουθούν τις υπεύθυνες συμβουλές μας για                             

το δικό τους συμφέρον.  

Για το «ευαίσθητο» ζήτημα της ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ δώσαμε το στίγμα                                

των υποχρεώσεων εργοδότη και εργαζομένων, αλλά και τα αντίστοιχα δικαιώματα          

τους με το πρωτοπόρο για όλα τα συνδικάτα και έγκαιρο υπόμνημα μας                             

προς την Τράπεζα με Α.Π. 588/03-03-2020 που έχει δημοσιοποιηθεί (Βλ. Διοικητικό 

Απολογισμό Union 2019-2020, σελίδα 119). 

Για το ίδιο θέμα εκδόθηκε αναλυτική ανακοίνωση μας Νο 163/08-07-2020 

(“Ανοίγουμε τον «φάκελο» Τηλεργασία”). 

Από την επικοινωνία που είχαμε, όμως, με δική μας πρωτοβουλία                                  

με συναδέλφους-μέλη μας που εργάζονται στο ΙΤ της Τράπεζας διαπιστώσαμε                     

την ύπαρξη π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ ω ν  συμφωνιών κάποιων εξ αυτών με αντικείμενο 

μορφή Τηλεργασίας χωρίς πλήρη τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας 

κυρίως σε ό,τι αφορά το ως άνω ζήτημα της εκ μέρους της κάλυψης των εξόδων 

(εξοπλισμού, λειτουργίας κλπ).  

Είναι γνωστό ότι το καθεστώς της Τηλεργασίας  χ ω ρ ί ς  την συναίνεση των 

εργαζομένων παρατείνεται λόγω της κρίσης του κορωνοϊού μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Δεν αποκλείεται, λοιπόν, με την λήξη της νέας αυτής παράτασης η Τράπεζα                 

να επιχειρήσει την διμερή συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους                      

για Τηλεργασία (σε κάθε περίπτωση πρέπει να μας ενημερώσει και εμάς σχετικά για           

να συντονίσουμε και τον δικό μας βηματισμό στην ρύθμιση του όλου θέματος), όπως              

έχει δικαίωμα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που μάλλον θα συμπληρωθεί                   

όπως έχει προαναγγείλει η Κυβέρνηση.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν όλοι όσοι θα εργαστούν με το καθεστώς της 

Τηλεργασίας θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:  
 

 

 

1. Η Τηλεργασία θα μπορεί να συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου                  

κατά την πρόσληψη ή µε μεταγενέστερη συμφωνία. Σε περίπτωση κινδύνου 

δημόσιας υγείας, ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη 

για Τηλεργασία, εκτός και εάν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο                               

και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει 

εγγράφως προς τον εργοδότη. 
 

2.  Η συμφωνία περί Τηλεργασίας αφορά μόνο τον τόπο και τον τρόπο παροχής              

της εργασίας, χωρίς να θίγει τα μισθολογικά ή άλλα δικαιώματα του εργαζομένου 

(άδειες, επιδόματα) και χωρίς να μεταβάλλει το προβλεπόμενο ωράριο                        

ή την μορφή της απασχόλησης εκάστου εργαζομένου από πλήρη σε μερική                         

ή και το αντίστροφο. 
 

3. Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις µε τους 

συγκρίσιμους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης,                   

ιδίως σχετικώς µε τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης, τις τυχόν επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες                           

που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση και επαγγελματική τους                 

εξέλιξη, την συμμετοχή σε σωματεία, την συνδικαλιστική τους δράση και                     

την απρόσκοπτη και εμπιστευτική επικοινωνία τους µε τους συνδικαλιστικούς 

τους εκπροσώπους. 
 

4. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το γενικά προβλεπόμενο ωράριο εργασίας             

και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου. Απαγορεύεται                         

ρητά η χρήση της κάμερας (webcam) για τον έλεγχο του τηλεργαζόμενου.                       

Η χρήση οποιουδήποτε συστήματος ελέγχου, εφόσον επιβάλλεται από τις 

λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και περιορίζεται στο πλαίσιο του 

επιδιωκόμενου σκοπού, τελεί υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως της νομοθεσίας 

περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

5. 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                       
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της επιχείρησης όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,                   

η οποία περιλαμβάνει ιδίως τις προδιαγραφές του χώρου τηλεργασίας,                 

κανόνες χρήσης οθονών οπτικής απεικόνισης, διαλείμματα και κάθε άλλο 

αναγκαίο στοιχείο.  
 

6. Ο εργοδότης θα βαρύνεται με το πρόσθετο περιοδικό κόστος της υλικοτεχνικής 

υποδομής που απαιτείται για την τηλεργασία, καθώς και με την υποστήριξη, 

συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του σχετικού εξοπλισμού.                             

Ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πάσης ευθύνης για τυχόν βλάβες που καθιστούν 

αδύνατη την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας. 
 

7. Θα πρέπει να περιληφθούν όροι σχετικά με την τηλε-ετοιμότητα, τα χρονικά όρια 

αυτής και τις προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζομένου. 
 

8. Πρόβλεψη για περίοδο προσαρμογής κατά το μέγιστο τριών (3) μηνών, κατά                

την οποία οποιοδήποτε από τα μέρη, μετά από τήρηση προθεσμίας το                      

μέγιστο δεκαπέντε (15) ημερών, μπορεί να θέσει τέλος στην Τηλεργασία                        

και ο μισθωτός να επιστρέψει στην εργασία του σε αντίστοιχη θέση αυτής                             

που κατείχε, με προστασία της θέσεως εργασίας (ρήτρα μη απόλυσης)                            

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.                                                                         

 

 

Εννοείται ότι καλούμε την Τράπεζα από τώρα στην εκ μέρους της τήρηση των               

ως άνω νόμιμων υποχρεώσεων της, αλλά και σε διάλογο για την επιλογή ενός 

φιλεργατικού και σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας του καθεστώτος της Τηλεργασίας                                       

σε  ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή  βάση για τους εργαζόμενους που θα αφορά μόνο τον τόπο                           

και τον τρόπο της εργασίας των συναδέλφων μας χωρίς να θίγει κανέναν από                           

τα υφιστάμενα δικαιώματα τους.  
 

Σας καλούμε όλους σε εγρήγορση και συνεργασία, γιατί χωρίς την δική σας 

ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων το δικό μας έργο γίνεται κατά πολύ δυσκολότερο. 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


