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Αζήλα, 16 Μαξηίνπ 2020 

Νέα παρέμβαση της ΟΤΟΕ στις Διοικήσεις των 

Τραπεζών για κατεπείγοντα μέτρα προστασίας των 

εργαζομένων και της πελατείας από τον ιό COVID-19 
  

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Η ΟΣΟΕ, κε δεδνκέλν ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ εμάπισζε ηνπ ηνύ COVID-

19 θαη ησλ πξσηόγλσξσλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ θαζεκεξηλά θαινύληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη εξγαδόκελνη, έζηεηιε ρζεο θαηεπείγνπζα επηζηνιή ζε όιεο ηηο Εκπνξηθέο,  ηηο 

πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο θαη ηηο Εηαηξείεο Δηαρείξηζεο Κόθθηλσλ Δαλείσλ κε ηελ νπνία ηηο θαιεί 

λα επηηαρύλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο αιιά θαη ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ 

θνηλνύ. 

 

ηα πιαίζηα απηά ε ΟΣΟΕ δήηεζε: 

 Δξαζηηθό πεξηνξηζκό ησλ εξγαζηώλ ζηηο απνιύησο αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο. 

 Λεηηνπξγία ησλ Σξαπεδώλ κε ηνλ ειάρηζην αξηζκό εξγαδνκέλσλ.  

 Η αλακνλή ησλ πειαηώλ λα γίλεηαη εθηόο θαηαζηήκαηνο ζε αλνηρηό ρώξν κε 

ηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ απνζηάζεσλ  

 Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε απόζηαζε αζθαιείαο 

κεηαμύ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε πγεία ηνπο. 

 Πξνηξνπή ησλ πειαηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπο από ηα 

ελαιιαθηηθά θαλάιηα (ATM, APS, Phone Banking, e Banking, Apps). 

 Άκεζε εθαξκνγή απμεκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε 

ηε δηάζεζε θαη ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ πξόιεςεο.   

 

Η ΟΣΟΕ κε γλώκνλα πάλσ θαη πξώηα από όια ηελ πγεία ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηεο 

πειαηείαο αιιά θαη ηελ απηνλόεηε θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα πνπ πξέπεη λα επηδείμνπκε ζηε 

δύζθνιε απηή ζηηγκή, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνύ πνπ είλαη γηα όινπο ε πγεία, 

θάιεζε όιεο ηηο Σξάπεδεο λα πξνρσξήζνπλ άκεζα θαη δίρσο θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε ησλ 

παξαπάλσ κέηξσλ πξόιεςεο, ή όπνησλ άιισλ κέηξσλ ρξεηαζηνύλ ζηελ πνξεία.   

Απηνλόεην είλαη όηη ζε απηέο ηηο πξσηόγλσξεο θαη ξεπζηέο ζπλζήθεο, ηα κέηξα θαη νη 

πξσηνβνπιίεο ζα πξνζαξκόδνληαη  αλάινγα κε ηα εθάζηνηε δεδνκέλα θαη ηηο νδεγίεο ησλ 

εηδηθώλ. 
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Οη εξγαδόκελνη, νη ζπκπνιίηεο καο θαη νιόθιεξε ε θνηλσλία πεξλάκε κηα εμαηξεηηθά 

δύζθνιε δνθηκαζία, πνπ απαηηεί απμεκέλε εγξήγνξζε, ζπλεπή θαη θνηλσληθά ππεύζπλε 

ζηάζε από όινπο.  

Απηή ηελ θξίζηκε γηα όινπο πεξίνδν, νη Σξάπεδεο σο εξγνδόηεο νθείινπλ λα αξζνύλ ζην 

ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα αθνινπζήζνπλ πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπεί ν θίλδπλνο δηάδνζεο ηνπ ηνύ.  

Η ΟΣΟΕ, νη ύιινγνη- κέιε καο, όιν ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ είλαη θαη ζα είλαη εδώ, 

δίπια ζηνλ θάζε εξγαδόκελν.  

Παξαθνινπζνύκε ηηο εμειίμεηο θαη παξεκβαίλνπκε ζπζηεκαηηθά ώζηε όινη νη 

εξγνδόηεο ηνπ θιάδνπ λα ηεξήζνπλ ηηο απηνλόεηεο ππνρξεώζεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζην ζπλαιιαζζόκελν θνηλό άκεζα θαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.  

Γηα λα πξνζηαηέςνπκε  απηό πνπ πξνέρεη γηα όινπο: ηελ πγεία καο, ηελ πγεία ησλ  

αλζξώπσλ καο, ηε  δεκόζηα πγεία ζπλνιηθόηεξα.  

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 

 
                    ΣΑΎΡΟ ΚΟΤΚΟ               ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 

 
 

 


