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Θέμα: Παρέμβαζη για ηο μέηρο ηης εθεδρείας 

 

 

πλαδέιθηζζζεο/ πλάδειθνη, 

 
αο πξνωζνύκε ηελ επηζηνιή παξέκβαζεο ηνπ πιιόγνπ καο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο καο, ζρεηηθά 

κε ην κέηξν ηεο εθεδξείαο.  

Όπωο όινη γλωξίδνπκε, είλαη ζπρλό θαηλόκελν, νξηζκέλα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο λα παξεξκελεύνπλ εθνύζηα 

ή αθνύζηα ηηο νδεγίεο ηεο Δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ.  

 

Γηα ην ιόγν απηό ζαο θαινύκε όινπο λα ζπλερίζεηε λα ελεκεξώλεηε ηα όξγαλα ηνπ ζπιιόγνπ καο ζρεηηθά 

κε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηωλ νπνίωλ γίλεζηε απνδέθηεο, πξνθεηκέλνπ λα παξεκβαίλνπκε όπνπ 

ρξεηάδεηαη. 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

Ο ύιινγνο καο παξακέλεη ζηαζεξόο ζηηο αμίεο ηνπ θαη βξίζθεηαη πάληα δίπια ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο 

πξνρωξώληαο ζε ζπλδηθαιηζηηθέο δξάζεηο κε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηα αξκόδηα όξγαλα θαη ππεξεζίεο 

θαη όρη κε θνύθηεο αλαθνηλώζεηο επηθνηλωληαθνύ ραξαθηήξα. 

 

Κάζε ζηηγκή είκαζηε δίπια ζαο. 

 

 
[Ακολοσθεί η επιστολή παρέμβασης.] 
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Προς: Δηεπζπληή Εξγαζηαθώλ ρέζεωλ Eurobank & Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, 

       θ. Παλαγηώηε ωηεξόπνπιν 

 
Θέμα: Εζθαικέλε ηήξεζε ηνπ κέηξνπ ηεο εθεδξείαο ζην Δίθηπν 

 

Κύξηε ωηεξόπνπιε,  

Με ηελ παξνύζα ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη, κεηά από ζρεηηθέο θαηαγγειίεο, παξαηεξείηαη 

εζθαικέλε εθαξκνγή ηεο εθεδξείαο θπξίωο ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαη ζην Δίθηπν ηεο Σξάπεδαο 

καο. 

 

Όπωο γλωξίδεηε, εθηόο από ην δήηεκα ηνπ πνζνζηνύ θπζηθήο παξνπζίαο, ην νπζηαζηηθό κέξνο ηνπ κέηξνπ 

ηεο εθεδξείαο είλαη ε απνθπγή ηνπ θαζεκεξηλνύ ζπγρξωηηζκνύ ηωλ ζπλαδέιθωλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε κε δηαζπνξά ηνπ ηνύ ζε πεξίπηωζε θξνύζκαηνο, αιιά θαη λα ζπλερηζηεί ε απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Καηαζηήκαηνο ζην νπνίν εληνπίζηεθε ην θξνύζκα. 

Δπζηπρώο ζε πνιιά θαηαζηήκαηα ε εθεδξεία νξίδεηαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη έρεη  εκεξήζηα δηάξθεηα, 

ελώ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο δεηείηαη θαη ε παξνπζία ηνπ ζπλαδέιθνπ ζην ρώξν γηα εξγαζία. 

 

Η παξαπάλω ηαθηηθή είλαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη παξεθθιίλεη ζεκαληηθά από ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

έρεη νξίζεη ε Σξάπεδα. Πηζηεύνπκε πωο αληηιακβάλεζηε θαη εζείο όηη ε ηαθηηθή ηεο ελαιιαγήο 

πξνζώπωλ εκεξεζίωο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηωλ ζπλαδέιθωλ αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παλδεκίαο, 

εηδηθά ζε κηα πεξίνδν όπνπ ε ρώξα κε κεγάιεο ζπζίεο βειηηώλεη ηα επίπεδα δηαζπνξάο ηνπ ηνύ. 

 

Επηπιένλ, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ δεηείηαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε εθεδξεία, λα 

παξέρνπλ εξγαζία από ην ζπίηη κε δηθά ηνπο κέζα θαη έμνδα (ζπλήζωο ηειεθωληθέο επηθνηλωλίεο κε 

πειάηεο βάζε ιίζηαο).  

αο ππελζπκίδνπκε πωο ε παξαπάλω πξαθηηθή είλαη παξάλνκε. Όζνη ζπλάδειθνη εξγάδνληαη από ην ζπίηη 

πξέπεη λα είλαη δειωκέλνη ζην ζύζηεκα ζε θαζεζηώο ηειεξγαζίαο, κε όηη ππνρξεώζεηο απνξξένπλ γηα ηνλ 

εξγνδόηε ζύκθωλα κε ην λόκν. 

 

Θεωξνύκε όηη δελ ππάξρνπλ πεξηζώξηα ραιάξωζεο ηωλ κέηξωλ θαη ζα ήηαλ ζπλεηό από κεξηάο ηεο 

Δηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο καο λα ππελζπκίζεη ζε όινπο ηνπο αξκόδηνπο ηε ζεκαζία ηεο νξζήο ηήξεζεο ηνπ 

κέηξνπ ηεο εθεδξείαο θαη ηεο ηειεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη πεξηπηώζεηο ζαλ ηηο παξαπάλω. 
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