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1. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ομίλου 
 

 
                  Κα Αναστασία Πασχάλη 
 
 

2. Γενικό Διευθυντή Retail Banking 
 

 
                  Κο Ιάκωβο Γιαννακλή 

 
 

 
Κοιν:  
 

     Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας 
 
 

     Κο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο 
 

 
 
 

Θέμα : Παραβίαση ωραρίου και προσωπικών δεδομένων – επιβράβευση συναδέλφων 

 

Κύριοι, 

 

Η εξάπλωση της πανδημίας συνεχίζει να αποτελεί μια απειλή υγειονομικού χαρακτήρα που επηρεάζει 

την κοινωνική, οικονομική αλλά και εργασιακή καθημερινότητα των εργαζομένων. 

 

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει αυξητική τάση, γεγονός που 

κατατάσσει επιβεβλημένη τη λήψη νέων μέτρων προστασίας. 

 

Προτεραιότητα όλων είναι η αποφυγή διασποράς του ιού το τελευταίο διάστημα στους χώρους 

εργασίας και η προστασία της υγείας των εργαζομένων και πελατών της Τράπεζας. 
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Εξίσου σημαντικό όμως αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι να διαφυλαχθούν εργασιακά δικαιώματα που 

προσαρμοσμένα στη νέα καθημερινότητα καταστρατηγούνται. 

 

Στη συγκεκριμένη επιστολή εστιάζουμε σε δύο σημαντικά θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης από 

την Τράπεζα. 

 

• Αποστολή emails σε συναδέλφους – παραβίαση ωραρίου και προσωπικών δεδομένων 

 

Από το ξέσπασμα της πανδημίας, η λήψη μέτρων προστασίας οδήγησε σε μεγάλο αριθμό του 

προσωπικού της Τράπεζας στη μέθοδο της απομακρυσμένης εργασίας. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) για λόγους επικοινωνίας είναι δεδομένη και εξυπηρετεί τις ανάγκες 

εκπλήρωσης αυτής της μορφής εργασίας.  

 

Όμως δε μπορεί αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων να γίνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή κατά τη 

διάρκεια χρονικού διαστήματος που έχει λάβει άδεια ο εργαζόμενος καταπατώντας τα εργασιακά 

ωράρια. 

 

Η χρήση του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του εργαζομένου για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων υποχρεώνει τον εργαζόμενο να αναλώνει προσωπικό χρόνο εκτός ωραρίου εργασίας, 

θέτοντάς τον σε αναμονή όλο το 24ωρο αλλά και κατά τη διάρκεια που έχει λάβει κανονική ή άλλου 

είδους άδεια διαταράσσοντας την οικογενειακή του ζωή.   

 

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε : 

 

1. Να προμηθεύσει η Τράπεζα υπηρεσιακά κινητά τηλέφωνα για την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων 

ώστε να διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα και να καλυφθεί το κόστος εξοπλισμού όσων 

εργαζομένων βρίσκονται  σε απομακρυσμένη εργασία. 

Η χρήση του υπηρεσιακού τηλεφώνου θα πραγματοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια του ωραρίου 
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εργασίας και ο εργαζόμενος δικαιούται να το απενεργοποιεί πέραν αυτής. 

2. Τη μη αποστολή emails στους εργαζόμενους σε χρόνο πέραν του ωραρίου εργασίας. 

3. Να βρεθεί τρόπος όπως αποκλεισμός της δυνατότητας αποστολής emails( π.χ. το κλείσιμο του 

server πέραν του ωραρίου εργασίας)  

 

• Άμεση απόδοση χρηματικού ποσού επιβράβευσης στους συναδέλφους  λόγω covid – 19  

 

Σε συνέχεια των εξαγγελιών της Τράπεζας για την ανταμοιβή του προσωπικού κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας του πρώτου κύματος της πανδημίας αναρωτιόμαστε το λόγω της καθυστέρησης καταβολής 

αυτού.  

  

Η επιβράβευση των τραπεζοϋπαλλήλων που εργάστηκαν στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας αποτελεί σημαντικό ζήτημα ηθικού χαρακτήρα της προσπάθειας και του επαγγελματισμού 

που επέδειξαν και επιδεικνύουν οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. 

 

Ο Σύλλογος μας με την επιστολή από 16/04/2020 και Αρ. Πρωτ. 20/2020 είχε εκφράσει τις απόψεις και 

τις θέσεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα και καλούμε τη Διοίκηση να επανεξετάσει τις προτάσεις μας. 

 

Στην ανακοίνωσή μας από 3/07/2020 Νο20 ξεκάθαρα διαφωνήσαμε με το ύψος του συνολικού ποσού 

της ανταμοιβής που θα καταβληθεί ανά ημέρα και υπάλληλο. Σημειωτέων η εξαγγελία 

πραγματοποιήθηκε από άλλο Σωματείο της Τράπεζας και όχι από τη Διοίκηση αυτής. Επίσης ζητήσαμε 

την εν λόγω επιβράβευση να λάβουν και οι εργαζόμενοι των κεντρικών υπηρεσιών που εκτέθηκαν στον  

Κορωνοϊό. 

 

Καλούμε τη Διοίκηση άμεσα να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της και να πιστώσει μέσα στις επόμενες μέρες 

τα χρήματα στους λογαριασμούς των συναδέλφων αλλιώς θα καταστεί ανακόλουθη των δεσμεύσεών 

της στο συγκεκριμένο ζήτημα που εκκρεμεί από την άνοιξη.  

 

Εξαγγελίες που καθυστερούν να υλοποιηθούν στο τέλος εκφυλίζονται.  
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Να τονίσουμε ότι στις υπόλοιπες Τράπεζες έχει δοθεί η εν λόγω επιβράβευση. 

 

Στην Τράπεζά μας όμως που ήταν η μόνη που έκανε περικοπές εν μέσω πανδημίας και τις εφάρμοσε 

άμεσα παρατηρείται μια κωλυσιεργία στο συγκεκριμένο ζήτημα που πλήττει την αξιοπιστία της 

Διοίκησης. 

  

Κύριοι, 

 

Ο Σύλλογός μας από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης συνέβαλλε στη δημιουργία προϋποθέσεων για 

την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των εργασιακών δικαιωμάτων. 

 

Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις οποιαδήποτε στιγμή για 

την προστασία των εργαζομένων αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.     

 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας  

 
 

Αντώνης Δεληχάτσιος                 Παναγιώτης Μπλάνας 

 


