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Προς
Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Ε. Χατζηιώαννου
Βοηθό Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Γ. Αρμελινιό
Βοηθό Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών, κ. Α. Δίβαρη
Κύριοι,
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε μια ιδιαίτερα πρωτόγνωρη και δύσκολη κατάσταση, εξαιτίας της
εξάπλωσης του ιού Covid‐19.
Όπως όλοι γνωρίζουμε η Πολιτεία ήδη ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων προκειμένου να εμποδιστεί η
εξάπλωση του ιού. Οφείλετε ως Τράπεζα, στο πλαίσιο αυτό, να προχωρήσετε σε επιπλέον πρωτοβουλίες και
ενέργειες που θα εξειδικεύσουν τα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων στην Ε.Τ.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το πλαίσιο, σας θέτουμε υπόψη σας μια σειρά άμεσων μέτρων και
προτάσεων, που καταρχήν θεωρούμε απαραίτητες, για την πιο αποτελεσματική προστασία των
εργαζομένων:
•

Να εξασφαλισθεί η προμήθεια όλων των Μονάδων με επαρκείς ποσότητες υλικών καθαριότητας
(καθαριστικά, αντισηπτικά, κτλ.).

•

Να ορισθεί υπεύθυνο στέλεχος, ανά χώρο εργασίας, για την εποπτεία της καθαριότητας.

•

Να ενισχυθούν τα συνεργεία καθαριότητας ‐είτε σε ώρες, είτε σε προσωπικό‐ όπου κρίνεται απαραίτητο
(πχ. Κτήριο Θησέως 330).
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2

Να δοθούν οδηγίες στο Δίκτυο για ελεγχόμενη είσοδο της πελατείας, προκειμένου να αποφευχθεί ο
συνωστισμός εντός των κτηρίων.

•

Να τοποθετηθούν, το συντομότερο δυνατό, προστατευτικά τζάμια στις θέσεις των ταμείων.

•

Να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους ενιαίους χώρους εργασίας (τύπου open space) και να
επανεξεταστεί άμεσα η πολιτική της Τράπεζας για αυτού του τύπου χώρους εργασίας (π.χ. κτήρια
Γέρακα, οδ. Πειραιώς). Όπως γνωρίζετε, σε ανύποπτο χρόνο κατά το παρελθόν, είχαμε εκφράσει έντονα
τις επιφυλάξεις μας για αυτού του τύπου χώρους εργασίας, και είχαμε επισημάνει, μεταξύ άλλων, τους
κινδύνους που ανακύπτουν σε θέματα υγείας.

•

Σε συνέχεια της χθεσινής απόφασης της Κυβέρνησης για κλείσιμο όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, και
λόγω των έκτακτων συνθηκών, να εξετάσετε την πρόβλεψη ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών

για

συναδέλφους, όπου αποδεικνύεται ότι εργάζονται και οι δύο γονείς ή η οικογένεια είναι μονογονεϊκή.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του ιού όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η ασφαλής φύλαξη των παιδιών
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ιδιαίτερα των πιο μικρών σε ηλικία. Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι καθίσταται πλέον δύσκολη η φύλαξη τους από τρίτους, καθώς συνήθως τα μέλη του στενού
οικογενειακού περιβάλλοντος που παραδοσιακά αναλαμβάνουν αυτό το έργο (π.χ. παππούδες,
γιαγιάδες), ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι να αποφεύγεται η επαφή τους
με τα παιδιά.
Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε να λάβετε, ως Διοίκηση, τα πλέον ενδεδειγμένα και κατάλληλα μέτρα
για την προστασία των εργαζομένων και να εξετάζετε θετικά ειδικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται
(ατομικά ή Μονάδων Δικτύου ή Μονάδων Διοίκησης), επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τον αυτονόητο σεβασμό
στα εργασιακά μας δικαιώματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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