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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 191 / 02-02-2021 
 

 

Όταν  μ ό ν ο ι  και  π ρ ώ τ ο ι  από το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων 

στις Τράπεζες, αλλά και ευρύτερα θέταμε τα όρια της νομιμότητας, αλλά και τις υπό 

όρους αναγκαιότητες της  Τ η λ ε ρ γ α σ ί α ς, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις εργοδοσίας 

και Κυβέρνησης (Υπόμνημα προς την Γ.Δ.Α.Δ. της Τράπεζας με Α.Π. 588/03-03-2020, Βλ. 

Ανακοίνωση Union Νο 142/04-03-2020), πολλοί παρατηρητές και «περιπατητές» του 

συνδικαλισμού μας αγνοούσαν, αλλά σήμερα ένα χρόνο μετά και εν μέσω πάλι 

πανδημίας… «ανακαλύπτουν πάλι τον τροχό»… Θυμίζουμε ότι το πιο πάνω υπόμνημα 

μας που καθόριζε τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εργαζομένων και 

εργοδοτών από και ένεκα της Τ η λ ε ρ γ α σ ί α ς  είχε προηγηθεί και της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της Κυβέρνησης που εξεδόθη στις 11/03/2020. 

Ακολούθησε μία σειρά ενημερωτικών και διεκδικητικών μας ανακοινώσεων,                  

όπως π.χ.: 

 Νο 159/06-05-2020 (νέο υπόμνημα με Α.Π. 629/04-05-2020) 

 Νο 163/08-07-2020 (πλήρης ανάλυση της Τηλεργασίας) 

 Νο 168/06-08-2020 (αποτροπή μονομερούς καθιέρωσης Τηλεργασίας) 

 Νο 170/27-08-2020 (οι «γκρίζες ζώνες» της Τηλεργασίας) 

 Νο 173/24-09-2020 (συνεντεύξεις Προέδρου Δ.Σ.) 

 Νο 183/04-12-2020 (το δικαίωμα της  α π ο σ ύ ν δ ε σ η ς) 

 Νο 187/31-12-2020 (προτάσεις ρύθμισης Τηλεργασίας) 

 Νο 188/07-01-2021 (ανάγκη ρύθμισης-παρέμβαση Προέδρου Δ.Σ.) 

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α  
 

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την Τηλεργασία (Νόμος 3846/2010 

και Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006/2007) είναι αρκετά επαρκές και 

τηρείται από την Τράπεζα σε μεγάλο βαθμό, το έχουμε δε πολλές φορές γνωστοποιήσει 

δημόσια. 
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Μάλιστα (Βλ. ανακοίνωση Νο 168/06-08-2020) έχουμε αποτρέψει την μονομερή 

επιβολή συστήματος Τηλεργασίας στον χώρο μας ή αντίστοιχη με την σύμπραξη 

Τράπεζας και μεμονωμένων εργαζομένων, όπως το νομικό πλαίσιο το επιτρέπει.  

Σίγουρα υπάρχουν  κ ε ν ά  προς συμπλήρωση στο θεσμικό πλαίσιο της Τηλεργασίας, 

όμως έχουμε ενημερώσει ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 156/94 ο εργοδότης 

υποχρεούται να παρέχει στον εργαζόμενο πληροφορίες και περιγραφή της εκτελεστέας 

εργασίας, τα καθήκοντα, τον τρόπο αμοιβής της εργασίας και τον υπολογισμό της,                 

τον τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας, την αποκατάσταση του κόστους χρήσης               

της τηλεπικοινωνίας, τον εξοπλισμό και τις βλάβες των συσκευών κλπ. Αν μάλιστα                  

ο εργαζόμενος δεσμεύεται και με την υποχρέωση τηλε-ετοιμότητας τότε πρέπει                         

να συμφωνούνται και να ορίζονται τα χρονικά όρια και οι προθεσμίες ανταπόκρισης     

του εργαζόμενου. 

Εννοείται ότι όλες οι ως άνω προβλέψεις, αλλά και όσες η κοινή πείρα του ενός (1) 

έτους λειτουργίας του θεσμού έχει επικαιροποιήσει πρέπει να τεθούν σε ειδικό πλαίσιο 

ρύθμισης της Πολιτείας (που αναμένεται), το οποίο θα έχει λάβει υπόψη του και τις νέες 

κατευθύνσεις του Ευρωκοινοβουλίου που πρόσφατα έχουν διατυπωθεί. 

Ολιγωρία ρυθμιστικής παρέμβασης δεν υπάρχει μόνο από την Κυβέρνηση, αλλά 

κι από την Γ.Σ.Ε.Ε. (σε εθνικό επίπεδο) και την Ο.Τ.Ο.Ε. (σε κλαδικό επίπεδο). 

Για να παρέμβουν οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων 

σε πεδίο επιχείρησης (οι πλέον αντιπροσωπευτικές, όπως το Union) με σκοπό την 

υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα καλύπτει τα «κενά» του νέου θεσμού 

της εξ αποστάσεως εργασίας θα πρέπει τουλάχιστον να έχει  α π ο κ ρ υ σ τ α λ λ ω θ ε ί  η 

νομοθετική παρέμβαση της Πολιτείας… 

Θεωρούμε  λ ά θ ο ς  την πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για πρόωρη 

ρύθμιση του ζητήματος σε επιχειρησιακό πεδίο (για άλλη μία φορά επισημαίνουμε               

την α σ τ ο χ ί α της σε εργασιακά ζητήματα που επηρεάζουν τον Κλάδο) άσχετα αν 

σιωπηρώς την απέσυρε. Μία τέτοια πρωτοβουλία θα είχε νόημα αν είχε δηλωθεί μία 

αρνητική βούληση ρύθμισης από πλευράς Κυβέρνησης… 

Παραμένουμε στην διάθεσή κάθε εργαζομένου για οποιαδήποτε παρενέργεια 

επισημάνει στα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον COVID-19 που έχει εξαγγείλει 

η Τράπεζα (θετική η επικαιροποιημένη ανακοίνωση της Γ.Δ.Α.Δ., αρ. 2/1-2-2021). 

Πάντα θα παρεμβαίνουμε για την αποκατάσταση ενδεχόμενων αστοχιών και 

παρατυπιών στην διαχείριση, όχι μόνο της Τηλεργασίας αλλά και του συνόλου της 

συμβατικής υποχρέωσης του εργοδότη που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα                         

του Προσωπικού. 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
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