ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 60
Αζήλα, 19 Απξηιίνπ 2021

Μεηά από παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΕ θαη ηεο ΕΕΣ,
έληαμε θαη ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ
ζην ππνρξεσηηθό self-testing

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η ΟΣΟΕ, ζε ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζήο ηεο ηελ 1/2/2021, πξνθεηκέλνπ νη ζπλάδειθνη ηνπ
δηθηύνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξώηε γξακκή ησλ ζπλαιιαγώλ, λα εληαρζνύλ ζηηο επαγγεικαηηθέο
θαηεγνξίεο γηα θαηά πξνηεξαηόηεηα εκβνιηαζκό, παξελέβε ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο ώζηε θαη
νη ηξαπεδνϋπάιιεινη λα εληαρζνύλ ζηηο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη
από ζήκεξα ε ππνρξεσηηθή δηελέξγεηα self-tests. Αλάινγε παξέκβαζε έθαλε θαη ε Έλσζε
Ειιεληθώλ Σξαπεδώλ (ΕΕΣ).
Καηόπηλ απηώλ, νη ηξαπεδνϋπάιιεινη εληάρζεθαλ ζηε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή
Απόθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη Τγείαο, ηα βαζηθά
ζεκεία ηεο νπνίαο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Τπνζέζεσλ είλαη:
1. Tα self-tests είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία
ηνπο κε θπζηθή παξνπζία ζε εξγνδόηεο κε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηνπο αθόινπζνπο
θιάδνπο:
 Λιανεμπόριο (ζσμπεριλαμβανομένων ηων ζοσπερμάρκεη και ηων καηαζηημάηων πώληζης
ηροθίμων και ποηών).
 Εζηίαζη.
 Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
 Μεηαθορές (τερζαίες, θαλάζζιες, αεροπορικές).
 Υπηρεζίες καθαριζμού.
 Κομμωηήρια, κοσρεία και κένηρα αιζθηηικής.
 Υπηρεζίες ηστερών παιτνιδιών και ζηοιτημάηων.
2. Σν self-test δηελεξγείηαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ
ρώξν εξγαζίαο ηνπ θαη έρεη ηζρύ γηα κία εβδνκάδα από ηελ εκέξα δηελέξγεηάο ηνπ. Ο έιεγρνο
ζπληζηάηαη λα γίλεηαη έσο θαη 24 ώξεο πξηλ ηελ πξώηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ παξέρεη
ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο κε θπζηθή παξνπζία.
Αλ γηα παξάδεηγκα έλαο εξγαδόκελνο ζε κηα ηξάπεδα επηζηξέθεη από ηελ ηειεξγαζία ζην γξαθείν
ζηηο 23 Απξηιίνπ, ζα πξέπεη λα θάλεη ην πξώην self-test ζηηο 22 Απξηιίνπ, λα ην επαλαιάβεη ζηηο
29 ηνπ κελόο θ.ν.θ.
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3. Ο εξγνδόηεο δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιήζεη εξγαδόκελν κε θπζηθή παξνπζία αλ απηόο
είηε δελ έρεη δειώζεη απνηέιεζκα ηνπ self–test, είηε έρεη δειώζεη ζεηηθό self–test. ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα κελ απνδερζεί ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο θαη
απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδνρώλ, έσο όηνπ ν εξγαδόκελνο
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ.
4. Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην
Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ζα ζηείιεη ζηελ ΗΔΙΚΑ ηα ζηνηρεία ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινύληαη ζε επηρεηξήζεηο-εξγνδόηεο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο
(ΑΜΚΑ), όπσο απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Π.. «ΕΡΓΑΝΗ». ηελ αξρή θάζε εβδνκάδαο ην
Τπνπξγείν ζα επηθαηξνπνηεί ηα ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηέιλνληαο ζηελ ΗΔΙΚΑ ηηο όπνηεο
κεηαβνιέο, δειαδή λέεο πξνζιήςεηο, ιύζεηο ή ιήμεηο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θ.ιπ.
5. Εξγαδόκελνη πνπ πξνζειήθζεζαλ κεηά ηελ απνζηνιή ζηελ ΗΔΙΚΑ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νκάδσλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε self-test πξηλ πξνζέιζνπλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο
ηνπο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε rapid ή κνξηαθό ηεζη είηε ζε δεκόζηα δνκή είηε ζε ηδησηηθή δνκή
(κε επηβάξπλζε ηνπ εξγνδόηε ηνπο), κόλν γηα ηελ πξώηε θνξά εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ.
6. Η ίδηα δηαδηθαζία ηζρύεη θαη γηα εξγαδνκέλνπο πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην αξρείν πνπ
απνζηέιιεηαη από ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο πξνο ηελ ΗΔΙΚΑ, δηόηη αλήθνπλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο
(εξγαδόκελνη κέζσ Εηαηξεηώλ Πξνζσξηλήο Απαζρόιεζεο, πξνζιήςεηο εθηόο ηνπ Π.. «ΕΡΓΑΝΗ»
κε ρεηξόγξαθε δηαδηθαζία, πξνσζεηέο πσιήζεσλ θ.ιπ.). ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία θαη απηώλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην αξρείν ηεο ΗΔΙΚΑ.
7. Οη εξγαδόκελνη πνπ ππάγνληαη ζην κέηξν ησλ ππνρξεσηηθώλ self-test πξνκεζεύνληαη ηα ηεζη
δσξεάλ από ην θαξκαθείν, κε επίδεημε ηνπ ΑΜΚΑ ηνπο θαη ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο
ηαπηόηεηαο. εκεηώλεηαη όηη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηεο ΗΔΙΚΑ ζα ελεκεξώλνληαη θαη νη
θαξκαθνπνηνί γηα ην πνηνη εξγαδόκελνη είλαη δηθαηνύρνη ησλ self-test.
8. Αλ θάπνηνο εξγαδόκελνο επηιέμεη αληί γηα self-test λα θάλεη rapid ή κνξηαθό ηεζη (κε δαπάλε
δηθή ηνπ ή ηνπ εξγνδόηε ηνπ) έρεη απηή ηε δπλαηόηεηα. Ο εξγαδόκελνο δειώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ
ηεζη ζην Π.. «ΕΡΓΑΝΗ», σο εμήο:
9. Οη εξγαδόκελνη ζα κπαίλνπλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα self-testing.gov.gr, επηιέγνπλ
«Δήισζε Απνηειέζκαηνο self-test γηα εξγαδόκελν» θαη κεηαθέξνληαη απηόκαηα ζηε
δηεύζπλζε supportemployees.services.gov.gr. Αθνύ ηαπηνπνηεζνύλ κε ηελ ρξήζε ησλ θσδηθώλ
ηνπ taxisnet, εηζέξρνληαη ζηελ Πιαηθόξκα Δήισζεο COVID-19 tests ζην Π.. «ΕΡΓΑΝΗ» θαη
ππνβάινπλ ην απνηέιεζκα ηνπ ηεζη ζπκπιεξώλνληαο ην εηδηθό έληππν «Τπεύζπλε Δήισζε
Εξγαδνκέλσλ θαηαγξαθήο απνηειέζκαηνο COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)».
10. Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ self–test είλαη αξλεηηθό, κεηά ηε δήισζε ηνπ απνηειέζκαηνο ν
εξγαδόκελνο πξνζέξρεηαη θαλνληθά ζηελ εξγαζία ηνπ. Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ self–test είλαη
ζεηηθό, κεηά ηε δήισζε ηνπ απνηειέζκαηνο, εθδίδεηαη από ηε πιαηθόξκα ζρεηηθή δήισζε, ηελ
νπνία ν εξγαδόκελνο εθηππώλεη ή θέξεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ο ελ ιόγσ εξγαδόκελνο ζα
πξέπεη εληόο 24 σξώλ λα θάλεη επαλαιεπηηθό έιεγρν, είηε ζε δσξεάλ δεκόζηα δνκή (κεηαμύ
απηώλ πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ πιαηθόξκα self-testing.gov.gr), είηε ζε ηδησηηθή δνκή ηεο
επηινγήο ηνπ (κε επηβάξπλζε δηθή ηνπ ή ηνπ εξγνδόηε ηνπ). Μέρξη λα βγεη ην απνηέιεζκα ηνπ
δεύηεξνπ ειέγρνπ, ν εξγαδόκελνο κέλεη ζην ζπίηη ζε θαξαληίλα.
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11. Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ δεύηεξνπ ειέγρνπ είλαη ζεηηθό, εθδίδεηαη βεβαίσζε πνπ απνηειεί
δηθαηνινγεηηθό γηα λα κπεη ν εξγαδόκελνο ζε θαξαληίλα ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ηνπ ΕΟΔΤ.
Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ δεύηεξνπ ειέγρνπ είλαη αξλεηηθό, πάιη εθδίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε κε
ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ην αξλεηηθό απνηέιεζκα θαη ν εξγαδόκελνο πξέπεη λα πξνζέιζεη ζηελ
εξγαζία ηνπ.
12. Σν απνηέιεζκα ηνπ επαλαιεπηηθνύ ειέγρνπ δειώλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Πιαηθόξκα
Δήισζεο Απνηειεζκάησλ COVID-19 tests ηνπ Π.. «ΕΡΓΑΝΗ» κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνύ
εληύπνπ «Τπεύζπλε Δήισζε εξγαδνκέλσλ θαηαγξαθήο απνηειέζκαηνο COVID-19 έπεηηα
από ζεηηθό απνηέιεζκα self–test».
13. Καηά ηε δήισζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ self-test, νη εξγαδόκελνη δειώλνπλ ηε ζπγθαηάζεζή
ηνπο γηα πξόζβαζε ηνπ εξγνδόηε ηνπο ζην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο.
14. Ο εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ γηα ηελ
ππνρξέσζή ηνπο λα ππνβιεζνύλ ζε self-test θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα επέιζνπλ αλ δελ ηεξεζεί ε
ππνρξέσζε. Αλ ν εξγνδόηεο δελ ηεξήζεη ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ κε θάζε πξόζθνξν κέζν (ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθό κήλπκα, αλαθνίλσζε θιπ.)
γηα ηα ππνρξεσηηθά self-test, ηνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν 300 επξώ από ην ώκα Επηζεώξεζεο
Εξγαζίαο (ΕΠΕ).
15. Εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ηνπ ΕΠΕ βξεζεί εξγνδόηεο πνπ απαζρνιεί εξγαδόκελν ν
νπνίνο δελ έρεη δειώζεη απνηέιεζκα self-test, ηνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν 500 επξώ αλά
εξγαδόκελν. Αλ βξεζεί εξγνδόηεο πνπ απαζρνιεί εξγαδόκελν κε ζεηηθό self test (είηε ζηνλ
πξώην, είηε ζηνλ επαλαιεπηηθό έιεγρν), ηνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν 1.500 επξώ αλά εξγαδόκελν.
16. Η εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ μεθηλά ηε Δεπηέξα 19 Απξηιίνπ. Γηα ηελ πξώηε εβδνκάδα
εθαξκνγήο, νη εξγαδόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ηα self-test θαη λα δειώλνπλ ην
απνηέιεζκα εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 19-25 Απξηιίνπ.
17. Εθόζνλ νη εξγνδόηεο πξνζθέξνπλ πξνζσπηθή εξγαζία ζηελ επηρείξεζή ηνπο ή
παξεπξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, κε αηνκηθή ηνπο επζύλε νθείινπλ λα θάλνπλ self-test θαη
λα ιακβάλνπλ όια ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνλ COVID-19. Εηδηθά γηα ην ζέκα απηό ζα
εθδνζεί άκεζα δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο.
18. H εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ειέγρσλ από ηνλ ΕΠΕ, πνπ ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνγξακκαηίδεη ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο ζηνπο θιάδνπο πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο ΚΤΑ (ιηαλεκπόξην, εζηίαζε, κεηαθνξέο θ.ιπ.).
Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Η δηελέξγεηα ησλ self-tests είλαη έλα κέηξν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ θαζελόο καο, ησλ
ζπλαδέιθσλ, ησλ νηθείσλ καο, ηεο πειαηείαο, ησλ ζπκπνιηηώλ καο.
Απερεί ηε δηθή καο ππεύζπλε ζπλεηζθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο, πνπ ηόζν
έρεη θνζηίζεη ζηε ρώξα θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο.
Δελ είλαη, όκσο, παλάθεηα, νύηε επηηξέπεη ραιάξσζε ζηελ απαξαίηεηε ζπλερή εγξήγνξζή
καο γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο.
Δελ αλαηξεί ηελ εύινγε απαίηεζε από ηνπο εξγνδόηεο καο λα ιακβάλνληαη θαη λα
ηεξνύληαη απαξέγθιηηα θαη όια ηα ππόινηπα κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο, γηα ην
ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο θαη ζηηο εηαηξείεο παξνρήο ρ/π ππεξεζηώλ.
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Η ΟΣΟΕ επαλήιζε θαη ζα ζπλερίζεη λα επαλαθέξεη ην εύινγν αίηεκα νη ζπλάδειθνη
ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηύνπ λα απνθηήζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηνλ εκβνιηαζκό,
εληαζζόκελνη ζηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο «πξώηεο γξακκήο».
Η ΟΣΟΕ είλαη θαη ζα είλαη παξνύζα, καδί κε ηνπο πιιόγνπο-κέιε καο, γηα θάζε ζέκα
πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ ζπλαδέιθσλ από ηελ παλδεκία.
Μέρξη ηε κέξα πνπ όινη καδί ζα βγνύκε από απηή ηελ πξσηόγλσξε πεξηπέηεηα θαη
ζα αλαθηήζνπκε ηελ θαλνληθόηεηα ζηηο δσέο καο.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

