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Θετική η πρωτοβουλία της Eurobank  

για την μείωση κατά 10% στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας (2022-2023) 
 

 

 

 

 

Συμπληρωματική πρόταση του Union: 
Επέκταση της Τηλεργασίας-αύξηση της αποζημίωσης, 

για την μείωση των ενεργειακών αναγκών της Τράπεζας 

και την βελτίωση - γενικότερα - της ποιότητας του  

αέρα που επηρεάζει την δημόσια υγεία 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Η Εγκύκλιος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας κ. Φ. Καραβία (19/09/2022) και            

η όλη επιχειρηματολογία που αναπτύσσει για την ανάγκη της μείωσης στην κατανάλωση της 

ηλεκτρικής ενέργειας (στόχος, κατά 10% σωρευτικά για τα έτη 2022-2023) μόνο άξια επαίνου είναι, 

πέραν του ότι αποτελεί και μία πρωτοπόρο εργοδοτική πρωτοβουλία που συμβάλει στα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας. 
 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι επίσης μία εκπεφρασμένη αρχή της Eurobank                 

που συμμερίζεται τους κινδύνους από την αλλαγή του κλίματος και από την ρύπανση                        

του περιβάλλοντος. 
 

Ο φετινός χειμώνας αναμένεται δύσκολος και κοστοβόρος σε ό,τι αφορά το ενεργειακό 

κόστος. 
 

Είναι γεγονός ότι η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ βοηθάει και στην μείωση των ενεργειακών αναγκών των 

επιχειρήσεων, αλλά και στην μείωση των ενεργειακών αναγκών για μεταφορά, δηλαδή στα 

καύσιμα. Ένα μεγάλο κομμάτι της ρύπανσης κυρίως στις μεγάλες πόλεις οφείλεται στις 

μεταφορές που αν το περιορίσουμε θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα και στην έκκληση 

σωματιδιακών ρύπων και όχι μόνο στις μεταφορές. 
 

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ δίνει μία λύση σε αυτό το διττό πρόβλημα (εξοικονόμηση ενέργειας και 

μείωση ρύπανσης), γιατί μπορεί να εφαρμοστεί  ά μ ε σ α  και σε μεγάλη κλίμακα, σχετικά με τις 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αφού διαθέτουμε πλέον την εμπειρία και τους μηχανισμούς 

εφαρμογής της. 
 

Αυτό όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει ως λύση, αν δεν δώσουμε τα ανάλογα κίνητρα 

προς τους εργαζόμενους που είναι η οικονομική αποζημίωση για την κάλυψη του αυξανόμενου 

κόστους της δουλειάς τους από το σπίτι. Για όσο διάστημα διαρκεί το μέτρο της Τηλεργασίας στις 

ειδικές αυτές συνθήκες θα πρέπει να καταβάλλεται προσαυξημένη η προβλεπόμενη αποζημίωση. 

Αυτό είναι απολύτως λογικό, γιατί θα αυξηθεί το κόστος που θα έχουν για να θερμάνουνε το 

σπίτι τους, όπως το κόστος στο ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. 
 

Πιστεύουμε ότι και η Πολιτεία – στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της – θα μπορούσε να 

θεσπίσει κάποια κίνητρα προς τους εργαζόμενους και προς τις επιχειρήσεις για την εκτεταμένη 

προσφυγή στην εξ αποστάσεως εργασία αυτό το δύσκολο χειμώνα. 
 

Η προτεινόμενη λύση συμβάλει και στην μείωση της μολυσματικότητας των υπαλλήλων, 

ειδικά της παραλλαγής Όμικρον 5 που ακόμα κυριαρχεί στη χώρα που την καθηλώνει σε «οριακό 

σημείο», αφού κινούμαστε γύρω στα 5.000 κρούσματα ημερησίως! 
 

Είναι επίσης σαφές ότι η ενδυνάμωση του σκληρού δείκτη της Covid είναι ευθέως 

ανάλογη με την περιβαλλοντική επιβάρυνση και υποβάθμιση… 
 

Επειδή το νέο κύμα του κορονοϊού αναμένεται με έμφαση το Νοέμβριο πιστεύουμε ότι  οι 

σχετικές αποφάσεις για την επέκταση της Τηλεργασίας πρέπει να ληφθούν άμεσα. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                             Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


