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 Κορονοϊός  SARs-CoV-2  
 

Εφαρμογή μέτρων προστασίας και 
καθημερινότητα. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Η υγειονομική κρίση που έχει ξεσπάσει παγκοσμίως αλλάζει τα δεδομένα στην καθημερινότητα της  

κοινωνικής ζωής μας και στην εργασία μας. 

 

Η Τράπεζα έχει λάβει σειρά εκτάκτων μέτρων με στόχο την αποτροπή της μετάδοσης του ιού και την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων. Επιβάλλεται οι συνάδελφοι όλων των βαθμίδων προσωπικού να 

κατανοήσουν ότι η ορθή εφαρμογή τους, θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού.  

 

Βάσει της από 17-03-2020 ανακοίνωσης της Τράπεζας έχουν θεσπιστεί εκτάκτως ειδικές άδειες όπως  η 

ειδικού σκοπού (ορίζεται με Π.Ν.Π. από την Πολιτεία), η ανωτέρας βίας, η άδεια για τις ευπαθείς ομάδες 

εργαζομένων και η άδεια εφεδρείας, ώστε να αποσυμφορηθεί ο αριθμός του προσωπικού από τους 

χώρους εργασίας. Με την Υπουργική Απόφαση 14556/448 (άρθρο 2) της 07-04-2020, η άδεια ειδικού 

σκοπού παρατείνεται έως και τις 24 Απριλίου.  

 

Προς αποφυγή παρερμηνειών όλοι αυτοί οι τύποι αδειών είναι μετ’αποδοχών.  

 

Λόγω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε, θα υπάρξουν προβλήματα στον προγραμματισμό των 

αδειών, όμως σε καμία περίπτωση λόγω της έκτακτης κατάστασης  δεν πρέπει να καταστρατηγούνται η 

πολιτική αδειών της τράπεζας και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. Επανειλημμένως  έχουμε 

τονίσει ότι στον προγραμματισμό αδειών πρέπει να εντάσσονται όλες οι άδειες (bonus, γονικές κλπ) με 
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σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων. Διευκρινίζουμε ότι όλες οι έκτακτες ειδικές άδειες, δεν 

χορηγούνται ή ανταλλάσσονται σε συνάρτηση με κανονικές άδειες,bonus,γονικές κλπ. 

 

Οι άδειες εφεδρείας είναι έκτακτο εργαλείο αντιμετώπισης της κρίσης που βιώνουμε, χορηγούνται με 

τρόπο ώστε να αποσυμφορηθεί το “σύστημα” και με σκοπό τη μείωση του κινδύνου της μετάδοσης του 

ιού σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ.  Είναι λάθος να δίνονται εφεδρείες για μικρά χρονικά 

διαστήματα πχ 2-3 ημέρες, και αποσπασματικά  γιατί έτσι δημιουργούνται ‘αλυσιδωτές επαφές’ μεταξύ 

των συναδέλφων και αν παρουσιαστεί ένα κρούσμα στο χώρο εργασίας τότε το μέτρο δεν θα έχει 

λειτουργήσει και όλοι θα οδηγηθούν σε καραντίνα.   

 

Για την ορθή λειτουργία των εφεδρειών πρέπει να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστές ομάδες, σε κάθε 

χώρο εργασίας,  που θα εναλλάσσονται ανά 15 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο  στην περίπτωση 

κρούσματος , αφενός διασφαλίζεται η αποτροπή της μετάδοσης του ιού σε όλους τους συναδέλφους και 

αφετέρου αποτρέπεται το κλείσιμο του καταστήματος/μονάδας. Αυτή η πρακτική ακολουθείται στις 

άλλες τράπεζες. 

 

Ταυτόχρονα, οι επικεφαλής των μονάδων θα πρέπει να τηρούν τα ποσοστά  αποσυμφόρησης σύμφωνα 

με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (<50%). Είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία να υπάρχουν καταστήματα, όπως 

συχνά παρατηρείται, που λειτουργούν με το 60-75% του προσωπικού.  

 

Οι άδειες εφεδρείας δεν επιτρέπεται να γίνονται προϊόν διαπραγμάτευσης για χορήγηση τους, σε 

αντάλλαγμα κανονικής άδειας των συναδέλφων. Η μή τήρηση των εγκυκλίων σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις, αποτελεί προσωπική επιλογή και είναι αντίθετη με τις οδηγίες της Διοίκησης της Τράπεζας. 

Παρακαλούμε τους συναδέλφους όπου εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα να μας ενημερώνουν άμεσα ώστε 

να παρεμβαίνουμε για την επίλυση των θεμάτων. 

 

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας εντάσσεται  η τηλεργασία και ειδικότερα για πολλούς συναδέλφους 

των Κεντρικών υπηρεσιών που εργάζονται αυτή την περίοδο από το σπίτι. Σας ενημερώσαμε πρόσφατα με 

ανακοίνωση της Γ.Σ.Ε.Ε. αναλυτικά για την τηλεργασία. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα στην 
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διεκπεραίωση της εργασίας μας, σαν να βρισκόμαστε στο χώρο του γραφείου μας. Τα εργασιακά μας 

δικαιώματα τηρούνται πλήρως όπως αυτά ορίζονται από την εργατική νομοθεσία και τις Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας. 

 

 

 Συναδέλφισες συνάδελφοι 

 

Από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης ο Σύλλογος μας συμβάλλει  σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα 

της Διοίκησης στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν και επηρεάζουν την εργασιακή μας 

καθημερινότητα πάντα με στόχο την διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας και την προστασία της υγείας 

μας. 

 

Ο Σύλλογος μας παρών ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, θα παρεμβαίνει άμεσα για την 

προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

 

Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για την καταστρατήγηση 

των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Δεν θα αφήσουμε κανένα ιό να μολύνει την υγεία μας αλλά ούτε στο 

όνομα αυτού τις εργασιακές μας σχέσεις. 

 

 

Η απαισιοδοξία είναι θέμα διάθεσης. Η αισιοδοξία είναι θέμα θέλησης. 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

 


