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Αθήνα, 24/11/2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο53  
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ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 
Αποζημίωση 28€ το μήνα - υπό προϋποθέσεις – για τους τηλεργαζόμενους 

συναδέλφους  
 

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, 

Διανύοντας το δεύτερο χρόνο από το ξέσπασμα της πανδημίας και με τα επιδημιολογικά δεδομένα των 

επιστημόνων να προβλέπουν ένα δύσκολο χειμώνα, υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση που ενεργοποιεί 

ποσό αποζημίωσης 28€ για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας. 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το ελάχιστο ποσό της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 ορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά 

περίπτωση: 

α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των 13 ευρώ. 

β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ. 

γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των 5 ευρώ. 

Το ποσό της περ. β δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος απ’ 

ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου - κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. 

Το ποσό της περ. γ δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει 

ο εργοδότης. 

Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα (λόγω 

παροχής της εργασίας στο χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ.), καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο 

(1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας. 

2. Η αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί 

αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Η τήρηση της παρούσας διάταξης ελέγχεται από τις 

αρμόδιες αρχές. 

3. Η ισχύς αυτής της Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θετική αφού για πρώτη φορά ορίζεται ένα ελάχιστο ποσό 
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αποζημίωσης για τους τηλεργαζόμενους. Όμως,  σε καμία περίπτωση το ποσό των 28€  μηνιαίως και υπό 

προϋποθέσεις, που προβλέπει η διάταξη για την τηλεργασία, δεν ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες και 

το κόστος των εξόδων που αναλογεί καθημερινά στον τηλεργαζόμενο. 

 

Επιπλέον, αποτελεί «παρηγοριά στον άρρωστο» αν δεν συνδεθεί ουσιαστικά και με το δικαίωμα της 

αποσύνδεσης του τηλεργαζόμενου από τα συστήματα της Τράπεζας μετά το πέρας του ωραρίου. Όλοι 

γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων κατά την  τηλεργασία καταστρατηγείται πλήρως και 

καθημερινά το νόμιμο ωράριο, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύ περισσότερα χρήματα από την μη 

καταβολή των υπερωριών για τους τηλεργαζόμενους. 

 

Το δικαίωμα της αποσύνδεσης από την εργασία αποτελεί βασικό και κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να 

επιλυθεί συνολικά και οριστικά.  Αλλιώς τι νόημα έχουν τα 28€ το μήνα όταν εργαζόμενοι σε καθεστώς 

τηλεργασίας εργάζονται νυχθημερόν ή είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να δέχονται 

βομβαρδισμό emails και μηνυμάτων 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και σε ημέρες αργίας ή κανονικής άδειας; 

 

Ως Σύλλογος είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή, μέσω επιστολών και διαλόγου με την Τράπεζα, την 

εφαρμογή του προ υπάρχοντος νομικού πλαισίου (θεσμικών και οικονομικών υποχρεώσεων) του 

εργοδότη για την τηλεργασία, όπου επίσης προβλεπόταν αποζημίωση για τους εργαζόμενους που τελούσαν 

υπό το καθεστώς της τηλεργασίας.  Η επιλογή της Τράπεζας ήταν μέχρι σήμερα να μην έχει γίνει κάτι 

ουσιαστικό προς την επίλυση των συγκεκριμένων ζητημάτων της τηλεργασίας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό νομικό πλαίσιο, γίνεται επιτακτική ανάγκη η έναρξη διαλόγου για τη 

ρύθμιση του πλαισίου της τηλεργασίας στον Τραπεζικό Κλάδο και στην Τράπεζα, με όρους που θα 

ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των τηλεργαζόμενων συναδέλφων και θα διασφαλίζουν τα 

εργασιακά δικαιώματα της Κλαδικής Σ.Σ.Ε ΟΤΟΕ. 

 

Είναι αυτονόητο επίσης ότι, θα πρέπει να προβλεφθεί και η αναδρομική ισχύ των οικονομικών 

αποζημιώσεων για τους συναδέλφους που βρίσκονταν σε καθεστώς τηλεργασίας από την αρχή του 

ξεσπάσματος της πανδημίας. 
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ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


