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Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Νέα παρέμβαση της ΟΤΟΕ στις Διοικήσεις των
Τραπεζών για κατεπείγοντα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων και της πελατείας από τον ιό COVID-19
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΟΤΟΕ, με δεδομένο τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του ιού COVID19 και των πρωτόγνωρων καταστάσεων και προβλημάτων που καθημερινά καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι, έστειλε χθες κατεπείγουσα επιστολή σε όλες τις Εμπορικές, τις
Συνεταιριστικές Τράπεζες και τις Εταιρείες ∆ιαχείρισης Κόκκινων ∆ανείων με την οποία τις καλεί
να επιταχύνουν τις απαραίτητες ενέργειες τους προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα
πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων στις Τράπεζες αλλά και του συναλλασσόμενου
κοινού.

Στα πλαίσια αυτά η ΟΤΟΕ ζήτησε:
•

∆ραστικό περιορισμό των εργασιών στις απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες.

•

Λειτουργία των Τραπεζών με τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων.

•

Η αναμονή των πελατών να γίνεται εκτός καταστήματος σε ανοιχτό χώρο με
τήρηση των κατάλληλων αποστάσεων

•

Κατανομή του προσωπικού στους χώρους εργασίας σε απόσταση ασφαλείας
μεταξύ τους προκειμένου να προστατευθεί η υγεία τους.

•

Προτροπή των πελατών για την εκτέλεση των συναλλαγών τους από τα
εναλλακτικά κανάλια (ATM, APS, Phone Banking, e Banking, Apps).

•

Άμεση εφαρμογή αυξημένων μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, με
τη διάθεση και των κατάλληλων μέσων πρόληψης.

Η ΟΤΟΕ με γνώμονα πάνω και πρώτα από όλα την υγεία των συναδέλφων και της
πελατείας αλλά και την αυτονόητη κοινωνική υπευθυνότητα που πρέπει να επιδείξουμε στη
δύσκολη αυτή στιγμή, για την προστασία του υπέρτατου αγαθού που είναι για όλους η υγεία,
κάλεσε όλες τις Τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη λήψη των
παραπάνω μέτρων πρόληψης, ή όποιων άλλων μέτρων χρειαστούν στην πορεία.
Αυτονόητο είναι ότι σε αυτές τις πρωτόγνωρες και ρευστές συνθήκες, τα μέτρα και οι
πρωτοβουλίες θα προσαρμόζονται ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα και τις οδηγίες των
ειδικών.
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι εργαζόμενοι, οι συμπολίτες μας και ολόκληρη η κοινωνία περνάμε μια εξαιρετικά
δύσκολη δοκιμασία, που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση, συνεπή και κοινωνικά υπεύθυνη
στάση από όλους.
Αυτή την κρίσιμη για όλους περίοδο, οι Τράπεζες ως εργοδότες οφείλουν να αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων προκειμένου να
αποτραπεί ο κίνδυνος διάδοσης του ιού.
Η ΟΤΟΕ, οι Σύλλογοι- μέλη μας, όλο το σ.κ. του κλάδου είναι και θα είναι εδώ,
δίπλα στον κάθε εργαζόμενο.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρεμβαίνουμε συστηματικά ώστε όλοι οι
εργοδότες του κλάδου να τηρήσουν τις αυτονόητες υποχρεώσεις τους απέναντι στους
συναδέλφους και στο συναλλασσόμενο κοινό άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Για να προστατέψουμε αυτό που προέχει για όλους: την υγεία μας, την υγεία των
ανθρώπων μας, τη δημόσια υγεία συνολικότερα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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