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 Τηλεργασία 
Συνάντηση με τη Διεύθυνση Προσωπικού για την Τήρηση 

Ωραρίων και την Κάλυψη Εξόδων 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Την Τετάρτη 20-01-2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, του Προεδρείου του 

Συλλόγου μας, με την Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας κα Νατάσα 

Πασχάλη και τον Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων κο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.  

 

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η εφαρμογή από την Τράπεζα του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για 

την τηλεργασία, ιδιαίτερα δε όταν οδεύουμε πλέον στον ένα χρόνο από το ξέσπασμα της πανδημίας και 

όταν οι επιπτώσεις της στην κοινωνία και στις εργασιακές σχέσεις είναι τεράστιες.  

 

 Από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, η τηλεργασία λειτουργεί υποχρεωτικά και ορθώς  για την αποφυγή 

του συγχρωτισμού του προσωπικού στην Τράπεζα, βάσει  της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. Το γεγονός αυτό όμως, δεν αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας για την τηλεργασία όπως αυτοί 

ορίζονται μέσα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Άρθρο 5 του ν. 3846/2010), καθώς και από την Εθνική 

Συλλογική Σύμβαση (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 – 2007). 

 

Σταθήκαμε ιδιαιτέρως  στα ζητήματα που προκύπτουν υπό το καθεστώς τηλεργασίας σχετικά με:  

 Τα ωράρια εργασίας (τήρηση ωραρίων, καταγραφή υπερωριών, κλείσιμο συστημάτων). 

 Την παροχή εξοπλισμού στον τηλεργαζόμενο από την Τράπεζα. 

 Την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του τηλεργαζόμενου (τηλεπικοινωνιακά έξοδα, ρεύμα, 

θέρμανση, γραφική ύλη κτλ).  
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 Τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

 Τα εργασιακά δικαιώματα. 

 Την αξιολόγηση και την υπηρεσιακή εξέλιξη των τηλεργαζόμενων. 

Γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες καταγγελιών από συναδέλφους που τηλεργάζονται και αφορούν την 

καταστρατήγηση του ωραρίου. Ηλεκτρονικά μηνύματα και όγκος εργασιών μετά το πέρας του ωραρίου 

αλλά και τα σαββατοκύριακα τείνουν να γίνουν καθημερινή συνήθεια και έχουν εξαλείψει τα όρια μεταξύ 

ανάπαυσης και εργασίας . Ζητήσαμε επιτακτικά την τήρηση των ωραρίων και προτείναμε τρόπους  που 

θα διασφαλίζουν το πέρας των εργασιών μετά την λήξη αυτών. 

 

Οι εκπρόσωποι του Ανθρώπινου δυναμικού μας τόνισαν ότι από την μεριά της Διοίκησης της Τράπεζας 

είναι εντολή να τηρούνται απολύτως τα ωράρια των συναδέλφων που βρίσκονται σε τηλεργασία και ότι 

διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά τους δικαιώματα 

 

Θέσαμε επίσης ξεκάθαρα ότι άμεσα πρέπει να δοθεί σε όλους επίδομα τηλεπικοινωνιακών εξόδων.  Είναι 

απόλυτη ανάγκη η Τράπεζα να θεσπίσει επίδομα εδώ και τώρα για την κάλυψη των δαπανών που 

επωμίζονται οι συνάδελφοι που τηλεργάζονται. Επιτέλους  να πάψει να θεωρεί η Τράπεζα σπατάλη και 

περικοπή εξόδων μόνο αυτά που σχετίζονται με οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων.   

 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να παρέχει στους τηλεργαζόμενους 

τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την τηλεργασία. Για την παροχή εξοπλισμού 

στους συναδέλφους, μας ανέφεραν ότι υπήρξε πρόβλημα με την προμήθεια συγκεκριμένων αναλώσιμων 

λόγω  της πίεσης που υπήρξε στην αγορά. Σιγά σιγά όμως το ζήτημα αυτό θα αποκατασταθεί. Δεν υπάρχει 

πλέον καμία δικαιολογία ότι η αγορά έχει εξομαλυνθεί και η Τράπεζα πρέπει άμεσα να καλύψει όλους τους 

συναδέλφους με τεχνολογικό εξοπλισμό. Είναι αδιανόητο οι συνάδελφοι πχ που εργάζονται στο Europhone 

Banking να αγοράζουν οι ίδιοι τα ακουστικά που είναι απαραίτητα στη δουλειά τους. 

 

Όσον αφορά δε τα υπόλοιπα ζητήματα που θέσαμε, η Τράπεζα τηρεί στάση αναμονής περιμένοντας εκ 

νέου ρυθμιστικό-νομοθετικό πλαίσιο που θα ορίζει το πλαίσιο της τηλεργασίας. Το επιχείρημά της 
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Τράπεζας ότι είμαστε σε αναμονή του Νόμου δεν μας ικανοποιεί καθότι δεν έχει σχέση με το αίτημά μας. 

 

Συνάδελφοι, 

Το ξέσπασμα της πανδημίας οδήγησε βίαια σε ανατροπές στο εργασιακό περιβάλλον και στην  ραγδαία 

αύξηση της τηλεργασίας.  

 

Η τηλεργασία είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που θα μας απασχολήσει την επόμενη περίοδο. Όμως θεσμικό 

πλαίσιο ήδη υπάρχει και δεν μπορεί η Τράπεζα να μην αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της κρυπτόμενη,  

αναμένοντας νέο νόμο  όταν και άμα  αυτός θα έρθει. Παρόλα αυτά διανύουμε σχεδόν ένα χρόνο από το 

ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και μεγάλο μέρος συναδέλφων μας εργάζεται υπό το καθεστώς της 

τηλεργασίας.  

 

Η Τράπεζα οφείλει να εφαρμόσει το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο και να μην παραπέμπει το θέμα στις 

καλένδες.  

 

Επιχειρήματα του τύπου,  οι συνάδελφοι που τηλεργάζονται εξοικονομούν κόστος  και χρόνο μετακινήσεων 

κ.λπ. είναι άτοπες, ιδιαίτερα όταν οι Οργανισμοί που την εξασκούν εξοικονομούν τεράστιους πόρους σε 

πάγια και λειτουργικά έξοδα.  

 

Από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογος μας τόνισε την ανάγκη ρύθμισης της τηλεργασίας μέσω διαλόγου όλων 

των αρμόδιων φορέων (ΓΣΕΕ, Ομοσπονδίες εργαζομένων, πρωτοβάθμιων σωματείων και Πολιτείας). 

 

Ως Σύλλογος θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα, αναλαμβάνοντας και άλλες πρωτοβουλίες, 

διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των εργαζόμενων. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 
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