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Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Ένα από τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την ανάσχεση του κύματος 

κορονοϊού που σαρώνει τη χώρα, είναι ότι επιστρέφει η υποχρεωτική τηλεργασία σε Δημόσιο και 

Ιδιωτικό τομέα σε ποσοστό έως 50% των εργαζομένων.  

Θυμίζουμε ότι τα νέα μέτρα μπήκαν σε εφαρμογή από τις 30 Δεκεμβρίου 2021 και θα ισχύουν 

τουλάχιστον μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022.  
 

Ειδικότερα προβλέπεται:  
 

  Λειτουργία με το αναγκαίο Προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του 

έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.  

  Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή 

τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.  

  Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε 

εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021 (Α’ 101) και μέχρι ποσοστού 50%.  

  Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις εργασιακές 

ανάγκες και τις οδηγίες του εκάστοτε εργοδότη.  

  Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων 

των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού 

(επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.).  
 

Ειδικώς ως προς τις Τράπεζες, το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την 

είσοδο:  

 Α. Πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή  

 Β. Πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή  

 Γ. Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.  

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 
Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91
http://www.unioneurobank.gr/


2 
 

 

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, 

εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).  

Η τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος ελέγχεται με μέριμνα της Τράπεζας.  
 

  Διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία με τη συμμετοχή έως επτά (7) 

ατόμων.  

  Διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του 

προηγούμενου εδαφίου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 9, και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9  
 

Συνιστάται στο Προσωπικό της Τράπεζας να φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη).  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Μέσω της παρούσας ανακοίνωσης απευθύνουμε έκκληση προς την Τράπεζα να εξαντλήσει 

όλα τα περιθώρια για την επέκταση της τηλεργασίας σε κάθε μονάδα όπου είναι εφικτό, γιατί 

υπάρχει ο κίνδυνος από την σωρεία των καθημερινών κρουσμάτων να μην λειτουργήσουν 

ολόκληρες Υπηρεσίες με Προσωπικό σε καραντίνα… 

Απευθύνουμε επίσης έκκληση να εμβολιαστούν όλοι (όσοι δεν έχουν λόγους υγείας για το 

αντίθετο), για την προστασία τη δική τους και του διπλανού τους! 

Θα πρέπει να γίνεται μοριακός έλεγχος για κάθε συνάδελφο που επιστρέφει στην εργασία 

του με φυσική παρουσία και εδώ επαναφέρουμε την πρόταση μας το κόστος των σχετικών τεστ να 

το καλύψει η Τράπεζα. 

Η Πολιτεία έδωσε την δυνατότητα δωρεάν προμήθειας δύο (2) self test σε όλους ανεξαιρέτως 

τους πολίτες που διαθέτουν ΑΜΚΑ. Επίσης διενεργούνται δωρεάν rapid test σε διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές (από Κινητές Ομάδες Υγείας) που ανακοινώνονται μέσω του ΕΟΔΥ. 

Ως τραπεζοϋπάλληλοι που είμαστε μπροστά στην γραμμή της εξυπηρέτησης του πελάτη, 

αλλά και ενώπιον του κινδύνου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι ίδιοι, γιατί η συχνότητα της 

μετάδοσης του ιού έχει πάρει διαστάσεις «χιονοστιβάδας»… 

Ελπίζουμε να περάσει η μπόρα σύντομα, ώστε να αντέξει το Σύστημα Υγείας και το σύνολο 

του Νοσηλευτικού και Ιατρικού Προσωπικού που δοκιμάζεται και προσφέρει τα μέγιστα στην 

διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Δημόσια τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε και από αυτή 

εδώ την θέση. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                               Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 
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