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  Επιστροφή στη νέα Καθημερινότητα 
 
 

 
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι 

 

Από την 4η Μαΐου άρχισε η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η χώρα μας για την 

αποφυγή εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού. Η εξέλιξη αυτή όμως δεν σημαίνει ότι η υγειονομική κρίση 

τελείωσε. Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και του κανόνες υγιεινής για την προστασία ημών, 

των συναδέλφων μας και των πελατών της τράπεζας. 

 

Οι επιπτώσεις  αυτής της κρίσης  γίνονται  αισθητές στο πεδίο της οικονομίας  με δυσοίωνες  προβλέψεις  

για βαθιά ύφεση. Ήδη σε πολλούς εργασιακούς κλάδους οι εργαζόμενοι  βιώνουν απώλειες σε εργασιακά 

δικαιώματα και σε θέσεις εργασίας. Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί  στέκονται ακόμα μία φορά ανέτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν μία οικονομική κρίση εν τη γενέσει της και όχι  εκ των υστέρων. 

 

Στην αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής κρίσης βασικό ρόλο θα παίξουν οι πολιτικές αποφάσεις  που 

θα παρθούν για την τόνωση της οικονομίας, οι οποίες προς το παρόν δημιουργούν αβεβαιότητα για το 

μέλλον τον εργαζομένων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση όχι σαν μία ευκαιρία 

αποσάθρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων αλλά σαν μία ευκαιρία 

προάσπισης τους που θα αποτελεί παράδειγμα δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. 

 

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχει και ο τραπεζικός κλάδος που επωμίζεται το έργο να χρηματοδοτήσει 

την πραγματική οικονομία και την υγιή επιχειρηματικότητα. Οι τραπεζοϋπάλληλοι  καλούνται ακόμα μία 

φορά με επαγγελματισμό και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης να υλοποιήσουν αυτό το εγχείρημα. Παρόλο τις 
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αντίξοες  εργασιακές συνθήκες,  την τεράστια μείωση προσωπικού που υπέστη ο κλάδος μας την 

τελευταία δεκαετία οι τραπεζοϋπάλληλοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αυτό αποδείχτηκε και σε αυτή 

την περίοδο της υγειονομικής κρίσης που πρώτος ο Σύλλογος μας το ανέδειξε με ανακοίνωση του και 

επιστολές προς τους πολιτικούς αρχηγούς. 

 

Περιμένουμε την αναγνώριση αυτή έμπρακτα και από τις Διοικήσεις των Τραπεζών με οικονομική και 

ηθική στήριξη στους εργαζομένους. Αντί όμως αυτού η Διοίκηση  της Τράπεζας μας αποφάσισε μειώσεις 

αποδοχών. 

 

Ως Σύλλογος από την πρώτη στιγμή που δραστηριοποιηθήκαμε στην Τράπεζα τονίσαμε την ανάγκη ενός 

νέου μοντέλου βαθμολόγησης και εξέλιξης με διαφάνεια για τους υπαλλήλους. Έχουμε γράψει δεκάδες 

ανακοινώσεις για το σύστημα βαθμολόγησης με τα grades στις οποίες έχουμε αναλύσει τις ενστάσεις μας 

και τις διαφωνίες μας. Έχουμε προτείνει σε πολλές συναντήσεις με την Διοίκηση  νέους τρόπους, διαφανείς  

για την εξέλιξη του προσωπικού. 

 

Δυστυχώς τα grades χρησιμοποιούνται πολλές φορές ως μέσο συνδιαλλαγής. Με πλήρη αδιαφάνεια. 

Δεν υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένα (γι’ αυτό και η ενημέρωση για τις μειώσεις έγινε προφορικά σε 

κάθε διεύθυνση της Τράπεζας). Δεν γνωρίζει κάνεις πως δίνονται, με τι διαδικασίες; Με ποιά κριτήρια; 

Επίσης καταργούν και εργασιακά δικαιώματα καθότι παρανόμως δεν λαμβάνουν αποζημίωση 

υπερωριακής απασχόλησης οι έχοντες έξι (6) και παραπάνω grade.  

 

Είναι ο άγραφος κανόνας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Ο Σύλλογος μας συνεχίζει να διεκδικεί ένα νέο διαφανές και αξιόπιστο μοντέλο βαθμολόγησης και 

εξέλιξης για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους της Τράπεζας. Ένα σύστημα που θα επιβραβεύει τον υπάλληλο 

ανάλογα με την ιεραρχία του και  θα του δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης. 
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Για όσους δεν έχουν αντιληφθεί η επόμενη μέρα έφτασε και ξεκίνησε με μισθολογικές περικοπές. Ήδη η 

Eurobank αποφάσισε μείωση 25%στις παροχές της βαθμολογικής εξέλιξης. 

 

Όλοι οι Σύλλογοι στην Τράπεζα με ανακοινώσεις τους ζήτησαν την ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 

 

Καλούμε και την ΟΤΟΕ να παρέμβει και να πιέσει τη Διοίκηση της Τράπεζας ώστε να ανακληθούν οι 

περικοπές. 

 

Δεν είναι η ώρα των ευχαριστιών αλλά του σχεδιασμού, της επαγρύπνησης και των ενεργειών 

αποτροπής της συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων.  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

 

Το προηγούμενο διάστημα εκδόθηκε από την Τράπεζα η ανακοίνωση Νο20 με θέμα ¨Οδηγός επιστροφής 

στη νέα καθημερινότητα¨. Στην εν λόγω ανακοίνωση γίνεται αναφορά στα επαγγελματικά ταξίδια (άρθρο 

7) όπου τίθεται ο όρος  της αυστηρής σύστασης για αποφυγή ταξιδιών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό 

της χώρας και επιπλέον στο ίδιο άρθρο υπάρχει ο  όρος  όπου εφόσον κάποιος συνάδελφος 

πραγματοποιήσει προσωπικό ταξίδι, θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 14 ημερών κάνοντας χρήση 

κανονικής άδειας. 

 

Θεωρούμε το μέτρο αυτό υπερβολικό και πρέπει να αποσυρθεί. Είναι αντιφατικό η Κυβέρνηση της 

χώρας να ζητά από άλλες χώρες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς και εμείς να τους επιβάλουμε.  

 

Την περασμένη Τρίτη 12/5 η Τράπεζα έδωσε την δυνατότητα σε 500 περίπου στελέχη του δικτύου να 

βλέπουν τα υπηρεσιακά emails στο κινητό τους. Γνωρίζουμε ότι αυτή η δυνατότητα προϋπήρχε και ήδη 

εφαρμόζεται από πολλούς συναδέλφους κυρίως στις κεντρικές υπηρεσίες. Επανέρχεται στο προσκήνιο 

όμως, για άλλη μία φορά, η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της διαθεσιμότητας που επιτρέπεται να έχει ο 

εργαζόμενος μετά την ολοκλήρωση του ωραρίου του. 
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Ας ακολουθήσουμε επιτέλους παραδείγματα ανεπτυγμένων οικονομιών όπου συγκαταλέγουμε και τους 

εαυτούς μας. Σε πολλές χώρες ήδη έχει θεσμοθετηθεί με ξεκάθαρους κανόνες για το πότε ένας 

υπάλληλος είναι διαθέσιμος εκτός ωραρίου εργασίας. Τέτοιοι κανόνες είτε απαγορεύουν την αποστολή 

emails με το κλείδωμα των ανάλογων διακομιστών (servers), είτε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις επιτρέπουν 

την λήψη ή αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με προσυμφωνημένο το χρονικό διάστημα που ο 

υπάλληλος είναι διαθέσιμος και με καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας. 

 

Θεωρούμε ότι τέτοιοι θεσμοθετημένοι κανόνες θα συντελέσουν να γίνουμε ένας περισσότερος 

ελκυστικός εργασιακός χώρος. Η τεχνολογία και η χρήση της πρέπει να μας δίνει την δυνατότητα να 

προσαρμόσουμε την εργασία στη ζωή μας και όχι την ζωή μας στην εργασία μας. 

 

Αντίστοιχα η υποχρεωτικότητα λήψης της Mobile εφαρμογής στα κινητά των εργαζομένων του δικτύου 

καταστημάτων της Τράπεζας ήταν απαράδεκτη. Αντιλαμβανόμαστε ότι η χρήση της εφαρμογής από τους 

συναδέλφους του δικτύου θα βοηθήσει στην προώθηση αυτού του εναλλακτικού τρόπου τραπεζικής 

συναλλαγής. Ο τρόπος επιβολής  της όμως,  ονομαστικά και δημόσια, είναι ένα κακό παράδειγμα 

management που καταπατεί πλήρως τα προσωπικά δεδομένα και εν τέλει τη ψυχική υγεία των 

εργαζομένων. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετές καταγγελίες συναδέλφων είτε από το 

δίκτυο καταστημάτων είτε από κεντροποιημένες υπηρεσίες όπου τους έχει ζητηθεί η εργασία τους 

πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου. Μάλιστα στο δίκτυο κλήθηκαν συνάδελφοι να εργαστούν Σάββατο 

με φυσική παρουσία ή και μέσω τηλεργασίας χωρίς αποζημίωση. 

 

Η καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών κάθε τύπου (υπερεργασία, υπερωρία και εργασία από το 

σπίτι) είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική, ανεξαρτήτως του grade που κατέχει ο υπάλληλος. Καλούμε 

όλους τους συναδέλφους να διεκδικούν την υπερωριακή τους αμοιβή και να ενημερώνουν άμεσα τον 

Σύλλογο μας όπου υπάρχουν κρούσματα αυθαιρεσίας που δεν καταχωρείται ή αμείβεται η υπερωριακή 
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εργασία. Δηλώνουμε με σαφήνεια προς κάθε κατεύθυνση ότι τέτοια κρούσματα καταπάτησης εργασιακών 

δικαιωμάτων δεν είναι αποδεκτά και θα προχωρήσουμε στις πρέπουσες ενέργειες.  

 

Όσον αφορά τα μέτρα προφύλαξης για την υγειονομική κρίση, ο κορωνοϊός όπως είναι πλέον γνωστό 

μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με σταγονίδια που αποβάλλονται από το άτομο που νοσεί, μέσω 

βήχα, φταρνίσματος και έμμεσης / άμεσης επαφής με εκκρίσεις του αναπνευστικού.  

 

Οι μηχανισμοί μετάδοσης έκθεσης του κορωνοϊού μέσω του αέρα είναι: 

 

α) Η μετάδοση μέσω μεγάλων σωματιδίων όπου τα σταγονίδια που απελευθερώνονται από το 

μολυσμένο άτομο προσπίπτουν σε κοντινές επιφάνειες και σε απόσταση 1-2 μέτρων. Οι άνθρωποι 

μπορούν να μολυνθούν αφού ενώ έχουν αγγίξει τις μολυσμένες επιφάνειες αγγίζουν τα μάτια, τη μύτη ή το 

στόμα τους. Επιπλέον μπορούν να μολυνθούν και από την εισπνοή μολυσμένων σωματιδίων μέσω του 

βήχα ή φτερνίσματος του μολυσμένου ατόμου εφόσον βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων.  

 

β) Η μετάδοση μέσω μικρών σωματιδίων τα οποία παραμονεύουν στον αέρα και μπορούν να 

μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις, από ροές αέρα ή μέσω των αγωγών εξαγωγής των συστημάτων 

κλιματισμού.  

 

Επομένως, τώρα που εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της σταδιακής επιστροφής στους χώρους 

εργασίας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα και με 

τους κανόνες που συστήνουν οι ειδικοί λοιμωξιολόγοι του Υπουργείου Υγείας. 

 

Πέρα λοιπόν, των ήδη ανακοινωθέντων κανόνων προστασίας της Τράπεζας είναι σημαντικό να 

ολοκληρωθούν το συντομότερο συγκεκριμένες δράσεις στα συστήματα κλιματισμού/εξαερισμού στους 

χώρους εργασίας, αφού σύμφωνα με μελέτες ενδέχεται να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση από 

άτομα που είναι ήδη φορείς. 

 

Για το σκοπό αυτό, το βασικότερο στοιχείο είναι η όσο το δυνατόν μείωση του χρόνου παραμονής του 
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αέρα σε κάθε χώρο εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με 

 Την αύξηση της παροχής φρέσκου αέρα στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

 Στην απαγόρευση επανακυκλοφορίας του αέρα. 

 Την συνεχή λειτουργία των κλιματιστικών για λόγους αποφυγής πολλαπλασιασμού 

μικροοργανισμών. 

 Τη λειτουργία των μονάδων που δεν έχουν επανακυκλοφορία αέρα (fan coil, split units) με 

παράλληλο φυσικό αερισμό (πόρτες, παράθυρα κλπ). 

 Τη διατήρηση λειτουργίας των συστημάτων εξαερισμού τις νύχτες, τα Σαββατοκύριακα και τις 

Αργίες ώστε και με  μικρότερη ταχύτητα. 

 Την αποφυγή αλλαγής των καθορισμένων επιπέδων ψύξης. 

 Την εξασφάλιση επαρκούς αερισμού όλων των χώρων εργασίας με εξωτερικό αέρα ακόμα και με 

παράλληλη χρήση των κλιματιστικών μονάδων. 

 

Παράλληλα σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους (WC,κουζίνες κλπ) θα πρέπει να 

λειτουργούν οι ανεμιστήρες εξαερισμού ή να υπάρχει συστηματικός φυσικός αερισμός (ανοιχτά παράθυρα 

κλπ). 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Ο Σύλλογος μας συνεχίζει να παρεμβαίνει δυναμικά για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.  Αντλούμε 

αυτή τη δύναμη από όλες και όλους εσάς  που δίνεται τον καλύτερο σας εαυτό στην πρώτη γραμμή. 

Πράττουμε πάντα με βάση το συμφέρον των εργαζομένων και αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θα ανοίξουμε 

τον δρόμο.  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

 


