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ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΣΟΤΜΕ «ΕΚΠΣΩΕΙ» ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ
ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑ
ΟΙ ΑΛΛΟΠΡΟΑΛΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΟΔΗΓΟΤΝ Ε ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΣΩΗ

ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΤ
Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι,
Η ςχετικι απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ όςον αφορά τθ διεξαγωγι ελζγχων για
πιςτοποιθτικά εμβολιαςμοφ και για rapid tests για τουσ πελάτεσ που ειςζρχονται ςε
τραπεηικά καταςτιματα είναι απαράδεκτθ κακώσ αγνοεί πλιρωσ τθ φφςθ τθσ εργαςίασ
των τραπεηοχπαλλιλων ςτο Δίκτυο. Αυτι θ απερίςκεπτθ και πρόχειρθ επιλογι τθσ
Κυβζρνθςθσ κζτει ςε άμεςο κίνδυνο τθν υγεία και τθν αςφάλεια χιλιάδων
τραπεηοχπαλλιλων που εργάηονται ςε καταςτιματα και όλο αυτό το χρονικό διάςτθμα
τθσ πανδθμίασ εξυπθρετοφν το ςυναλλαςςόμενο κοινό με αυταπάρνθςθ και
υπευκυνότθτα. Ήδθ θ Ο.Τ.Ο.Ε. απζςτειλε ςιμερα εξώδικθ διαμαρτυρία προσ τισ Διοικιςεισ
των Τραπεηών ηθτώντασ να απζχουν από οποιαδιποτε ενζργεια που κζτει ςε κίνδυνο τθν
υγεία και τθν αςφάλεια των ςυναδζλφων μασ αλλά και να διαςφαλίςουν το απαραίτθτο
ειδικό προςωπικό (security) για να διεξάγει τουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ που πλζον
επιβάλλονται.
Σεράςτια όμωσ είναι και θ ανθςυχία και θ αναςτάτωςθ που ζχει προκλθκεί ςε όλουσ
τουσ ςυναδζλφουσ του Δικτφου τθσ Εκνικισ Σράπεηασ μετά τθν ςθμερινι ενθμζρωςθ που
υπιρξε από τα αρμόδια ςτελζχθ των Διευκφνςεων ςχετικά με τθν οδθγία του Υπουργείου
Υγείασ για τθ λειτουργία των Μονάδων από Δευτζρα 6/11. Σα τθλζφωνα ζντονθσ
διαμαρτυρίασ ςτουσ εκπροςώπουσ του .Τ.Ε.Σ.Ε. είναι ςυνεχι και ακατάπαυςτα.
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Είναι αλλοπρόςαλλθ θ οδθγία να επιτρζπεται ςε όποιον πελάτθ δεν ζχει πιςτοποιθτικά
και «αντιδρά», να προχωράει κανονικά ςτθ ςυναλλαγι του. Δθλαδι ποιοσ ςυνάδελφοσ
και με ποια δυνατότθτα ζχει το δικαίωμα να αςκεί κατά βοφλθςθ το Νόμο; Ποιοσ
επικεφαλισ Μονάδασ ζχει το δικαίωμα να λάβει τζτοια απόφαςθ;
Kαλοφμε τθ Διοίκθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ να πάρει πίςω αυτζσ τισ ακατανόθτεσ και
επικίνδυνεσ οδθγίεσ και να εξαςφαλίςει άμεςα ςυνκικεσ ομαλότθτασ και αςφάλειασ ςτο
Δίκτυο προκειμζνου να λειτουργιςει ςε ςυνκικεσ κανονικότθτασ από τθ Δευτζρα.
Καλοφμε άμεςα τθ Διοίκθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ να διαςφαλίςει το απαραίτθτο
εξειδικευμζνο προςωπικό (security) για τθ διεξαγωγι των απαραίτθτων ελζγχων.
Καλοφμε ΟΛΟΤ τουσ ςυναδζλφουσ μασ να αρνθκοφν να βγουν ζξω από το Κατάςτθμα
για ζλεγχο και να μθν ζρκουν ςε καμία αντιπαράκεςθ με τθν πελατεία.

Ο ΤΕΣΕ ΘΑ ΠΡΟΣΑΣΕΨΕΙ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΜΕ ΟΛΑ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΑ ΜΕΑ ΠΟΤ ΔΙΑΘΕΣΕΙ

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,

Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Γιώργοσ Μότςιοσ

Θφμιοσ Παπαγιάννησ
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