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 Κορονοϊός  SARs-CoV-2  
Τηλεφωνική Διάσκεψη με Δ.Α.Δ.  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Μετά από αίτημά μας (επιστολή Νο13) πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεφωνική διάσκεψη με θέμα τον 

κορονοϊό SARs-CoV-2. Στη διάσκεψη συμμετείχαν η Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής 

Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού κα Νατάσα Πασχάλη, ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και 

Ασφάλειας κος Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και εκ μέρους  του Συλλόγου το Προεδρείο. 

 

Ο στόχος της διάσκεψης ήταν διττός, αφενός να σταθούμε αλληλέγγυοι στην προσπάθεια της Τράπεζας 

και να διαφυλάξουμε την πιστή εφαρμογή των οδηγιών της για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού 

και αφετέρου να καταθέσουμε την άποψή μας για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί καθώς και να 

προτείνουμε επιπρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. 

 

Στην τηλεφωνική διάσκεψη, έγινε ανάλυση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα καθώς 

καθημερινά είμαστε μάρτυρες της εξέλιξης του ιού SARs-CoV-2, με την αύξηση των κρουσμάτων και την 

εφαρμογή μέτρων προστασίας και περιορισμού της μετάδοσης στον πληθυσμό της χώρας. Συζητήθηκαν και 

αναλύθηκαν όλα τα μέτρα που ορθά έχει λάβει η Τράπεζα και συγκεκριμένα η απόφαση για την 

αποσυμφόρηση του προσωπικού από όλους τους χώρους εργασίας, η προληπτική απολύμανση των 

χώρων εργασίας των κεντρικών υπηρεσιών και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, ο εφοδιασμός των 

καταστημάτων και των κεντρικών υπηρεσιών με αντισηπτικά και γάντια, η χορήγηση ειδικών αδειών για 

τις ευπαθείς ομάδες, τις εγκύους, τους γονείς (ειδικού σκοπού), εφεδρείας κλπ. 

 

Επικεντρωθήκαμε στην ένταση του φαινομένου της εργασίας από το σπίτι μέσω της απομακρυσμένης 

πρόσβασης - τηλεργασίας. Η Τράπεζα, την εβδομάδα αυτή, προχώρησε σε εκατοντάδες εγκρίσεις 
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απομακρυσμένης εργασίας ώστε να εργαστούν από το σπίτι τους όσο το δυνατόν περισσότεροι 

συνάδελφοι. Σήμερα, σχεδόν το 35% των συναδέλφων στις Κεντρικές υπηρεσίες εργάζεται με 

τηλεργασία, ποσοστό που θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, θέσαμε υπόψη ότι υπάρχουν  

μεμονωμένες περιπτώσεις μονάδων κεντρικών υπηρεσιών στις οποίες δεν έχουν ληφθεί όλα τα 

απαραίτητα μέτρα αποσυμφόρησης και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν άμεσα. 

Ζητήσαμε από την Τράπεζα να λάβει μέτρα ώστε στο καθεστώς της τηλεργασίας να προστατεύεται η 

ιδιωτικότητα και να τηρείται απαρέγκλιτα το ωράριο εργασίας.  

 

Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ώστε 

να προσέρχονται όσο το δυνατόν λιγότεροι συνάδελφοι στους χώρους εργασίας. 

 

Τονίσαμε ότι παρουσιάστηκε το φαινόμενο, στελέχη να αποτρέπουν συναδέλφους από τη λήψη της 

άδειας ειδικού σκοπού λέγοντάς τους πχ να τη μοιραστούν με το/τη σύζυγο.  Θυμίζουμε ότι η άδεια είναι 

καθιερωμένη με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Ά55) και είναι υποχρεωτική για όποια/ον 

καλύπτει τις προϋποθέσεις και την αιτηθεί. Επιπλέον, παρατηρήθηκε το φαινόμενο αρκετοί 

προϊστάμενοι να  ζητούν από συναδέλφους να λάβουν υποχρεωτική κανονική άδεια αντί άδεια 

εφεδρείας. Η στάση αυτή δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης και ακυρώνει στην πράξη 

ένα θετικό μέτρο της Τράπεζας. Καλούμε τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν τέτοιες συμπεριφορές, 

να τις αναφέρουν στο Σύλλογό μας ώστε σε συνεργασία με την Τράπεζα να επιλύονται τα προβλήματα. 

 

Ζητήσαμε επίσης να ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας πέραν αυτών που προσδιορίζει ο Ε.Ο.Δ.Υ. 

Συγκεκριμένα, να τοποθετηθούν υαλοπετάσματα στα ταμεία και  να χορηγηθούν μάσκες τουλάχιστον σε 

όσους εργάζονται στα καταστήματα. Προτείναμε να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των τραπεζών ώστε να 

περιοριστούν οι ανούσιες συναλλαγές στα καταστήματα όπως πχ η ενημέρωση βιβλιαρίων. Τέλος, 

ενόψει των συντάξεων της ερχόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την πολιτεία και τις 

τράπεζες συνολικά για την πληρωμή τους σταδιακά και με αλφαβητική σειρά. Οι ίδιοι προβληματισμοί 

υπάρχουν και από την πλευρά της Τράπεζας και επισημάνθηκε ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και ότι οι αρμόδιες διευθύνσεις σε συνεργασία με τις άλλες τράπεζες και την πολιτεία 

επεξεργάζονται τρόπους αντιμετώπισης. 
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Οι καταστάσεις είναι δύσκολες και πρωτόγνωρες και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα.  

 

Ως Σύλλογος αλλά και ως τραπεζοϋπάλληλοι, ήμασταν και είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή για την 

εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Συστρατευόμαστε δίπλα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 

δίπλα στους εργαζομένους της τροφοδοσίας, δίπλα στους διανομείς, δίπλα στους υπαλλήλους 

καθαριότητας και γενικά δίπλα στον κάθε εργαζόμενο που παλεύει με αντίξοες συνθήκες αυτή την 

δύσκολη περίοδο για να μην λείψουν βασικά αγαθά σε κανένα συμπολίτη μας. 

 

Να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και να τηρούμε  τους κανόνες υγιεινής  καθότι αυτό αποτελεί το 

«καλύτερο όπλο» ενάντια στη μετάδοση του κορονοϊού. 

 

Η υγεία όλων μας είναι ανεκτίμητο αγαθό και πρέπει να το διαφυλάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. 

 

ΥΓ. Οι  μετακινήσεις μας πρέπει να είναι οι άκρως απαραίτητες. Ας αποδείξουμε ότι πειθαρχούμε στις 

συστάσεις των ειδικών για το καλό όλων μας ¨Μένοντας Σπίτι¨ και αξιοποιώντας δημιουργικά αυτό το 

χρόνο με τις οικογένειες μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

  

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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