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Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Εδώ θαη ελάκηζη πεξίπνπ κήλα από ηόηε πνπ επηβιήζεθαλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηελ αλαραίηηζε
ηεο παλδεκίαο, νη εξγαδόκελνη ζηηο Σξάπεδεο βξίζθνληαη, καδί κε ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο ησλ
απαξαίηεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ιεηηνπξγία, ζηελ πξώηε γξακκή γηα ηελ θάιπςε βαζηθώλ αλαγθώλ
ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.
Η πιεξσκή κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ, ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ ζηα θαηαζηήκαηα, ε ππνζηήξημε ησλ
ζπλαιιαγώλ κε θάξηεο, ησλ ειεθηξνληθώλ αγνξώλ θαη ησλ θάζε είδνπο ζπλαιιαγώλ κε ηα ελαιιαθηηθά
θαλάιηα ηνπ phone banking θαη ηνπ e-banking, πινπνηνύληαη κε επζπλεηδεζία θαη απηαπάξλεζε από ηνπο
ζπλαδέιθνπο καο, πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ πξσηόγλσξεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο
αιιά θαη ηεο πγείαο ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ κε ηηο Σξάπεδεο ζπκπνιηηώλ καο.
Όιν απηό ην δηάζηεκα, ε ΟΣΟΕ έζεζε σο πξώηηζηε, επηηαθηηθή πξνηεξαηόηεηα ηελ πξνζηαζία
ηεο πγείαο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ ζπλαλζξώπσλ καο.


κε έγθαηξεο θαη ζπλερείο παξεκβάζεηο καο ζηηο Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ, επηδηώμακε λα
ιεθζνύλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ηεο πειαηείαο ζε
όινπο ηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο ηνπ θιάδνπ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηεθκεξησκέλσλ
πξνηάζεσλ ηεο ΟΣΟΕ πηνζεηήζεθε από ηηο Δηνηθήζεηο, ζπκβάιινληαο έγθαηξα ζηελ θαιύηεξε
πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηεο πειαηείαο.



θαιέζακε ηηο Σξάπεδεο αθ’ ελόο λα ηεξήζνπλ απαξέγθιηηα ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθώλ, ηα κέηξα θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη αθ’ εηέξνπ λα κελ αμηνπνηήζνπλ κηα θξίζηκε θνηλσληθή ζπγθπξία γηα
λα πιήμνπλ ηελ απαζρόιεζε, ηα δηθαηώκαηα θαη ην εηζόδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ.



μεθαζαξίζακε πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη νη εξγαζηαθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
Σξαπεδώλ ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο είλαη ξπζκίζεηο έθηαθηνπ θαη πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα, εηδηθά
θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη όρη όρεκα θαηαζηξαηήγεζεο εξγαζηαθώλ
δηθαησκάησλ ή παγίσζεο κνλνκεξώλ πξαθηηθώλ ζηνλ θιάδν.



επαγξππλνύκε θαη πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο επόκελεο κέξαο.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
ε απηή ηελ πξσηόγλσξε παλεζληθή πξνζπάζεηα νη ζπκπνιίηεο καο θαηέδεημαλ ηελ
αλεθηίκεηε αμία ηεο αιιειέγγπαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο.
ήκεξα κπνξνύκε λα αηζηνδνμνύκε γηα κηα ζεηηθή έθβαζε ζηε δύζθνιε κάρε κε ηνλ αόξαην
ερζξό, πνπ είλαη θαη κάρε νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο.
ε παγθόζκηα, όκσο, θιίκαθα ε παλδεκία ήδε ππξνδνηεί, δηεπθνιύλεη ή επηηαρύλεη ζνβαξέο
πθεζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη αλαηξνπέο. Αλαηξνπέο ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, αλαηξνπέο πνπ ζεκαηνδνηνύλ
επξύηαηεο αλαθαηαλνκέο νηθνλνκηθήο ηζρύνο, αλαζύλζεζε ησλ παγθόζκησλ ζπκκαρηώλ θαη αιπζίδσλ αμίαο,
επαλεμέηαζε ηνπ ξόινπ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δεκόζησλ αγαζώλ, πηζαλή έμαξζε θνηλσληθώλ εληάζεσλ θαη
αληζνηήησλ θαη γεληθόηεξα επηηάρπλζε εμειίμεσλ ζε όια ηα επίπεδα.
Η ζηαδηαθή «επηζηξνθή ζηελ νκαιόηεηα» είλαη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, επηζηξνθή ζε έλα δηαθνξεηηθό
θαη κε πξνβιέςηκν - αθόκα - θόζκν.

2
Με απηά ηα δεδνκέλα, δελ ππάξρεη ζην άκεζν κέιινλ πεξηζώξην ραιάξσζεο θαη
εθεζπραζκνύ γηα θαλέλα καο, νύηε βέβαηα εθιείπνπλ νη αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ
ζπλαδέιθσλ θαη ηεο πειαηείαο.
 Είκαζηε εδώ θαη καδί κε ηνπο πιιόγνπο-κέιε καο ζα επαγξππλνύκε γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ
πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθώλ.
 Είκαζηε εδώ γλσξίδνληαο πσο νη εξγνδόηεο αμηνπνηνύλ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο αληηκεηώπηζεο ηεο
παλδεκίαο γηα λα πεηξακαηηζηνύλ κε αληίζηνηρεο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, πνπ σζηόζν ζεζπίζηεθαλ
εηδηθά θαη κόλν γηα ηηο ζπλζήθεο απηέο.
Οξηζκέλνη κάιηζηα νξακαηίδνληαη κηα «απεξηόξηζηα επέιηθηε λέα θαλνληθόηεηα», έλα λέν
θύκα κνλόπιεπξεο πεξηθνπήο εξγαζηαθνύ θόζηνπο θαη θαηάξγεζεο θαηαζηεκάησλ δηθηύνπ,
θνκκέλα θαη ξακκέλα ζηα κέηξα ηνπο, αλεμάξηεηα από ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηηο ίδηεο ηηο
αλάγθεο ηεο πειαηείαο.
ηνπο εξγνδόηεο απηνύο επηζεκαίλνπκε όηη:
-

λα κε βηαζηνύλ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα δειώζνπλ πξνζέζεηο γηα «όζα -θαηά ηε
γλώκε ηνπο- ήιζαλ γηα λα κείλνπλ». Γηα εκάο δελ ππάξρνπλ «ηεηειεζκέλα». Ο,ηη ζεζπίδεηαη
θαη ιεηηνπξγεί ζε έλα εηδηθό, κε επαλαιακβαλόκελν ζπγθπξηαθό πιαίζην έθηαθηεο αλάγθεο
δελ κπνξεί θαη’ αλάγθε λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά θαη λα απνηειέζεη θαλόλα ηεο επόκελεο
κέξαο.

-

νη θαλόλεο ηεο επόκελεο κέξαο γηα ηνλ θιάδν δελ λνείηαη λα ππάξμνπλ ρσξίο ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη ηε ζπιινγηθή ηνπο εθπξνζώπεζε, πόζν κάιινλ ελάληηά ηνπο.

-

δελ είλαη εζηθά νύηε θνηλσληθά αλεθηό λα πιήμνπλ απηνύο πνπ ζηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ ηνλ
θιάδν θαη ηελ θνηλσλία ζε κηα από ηηο δπζθνιόηεξεο δνθηκαζίεο ηνπο, ζε έλα ηέηνην αγώλα.

-

νη θαλόλεο ηεο επόκελεο κέξαο ζα είλαη πξντόλ ζπζηεκαηηθνύ θαη ηεθκεξησκέλνπ δηαιόγνπ
ησλ Δηνηθήζεσλ κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε. Γηα λα αληηκεησπηζζνύλ ζπγθεθξηκέλεο
αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα ζε θνηλά απνδεθηή βάζε. Με πξώηηζην γλώκνλα λα πξνζηαηεπηεί
ε απαζρόιεζε, ηα εηζνδήκαηα θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα.

Καζήθνλ καο είλαη λα επαγξππλνύκε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηεο εξγαζίαο θαη ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
Καζήθνλ καο είλαη λα πξνεηνηκαδόκαζηε ζπζηεκαηηθά γηα ηελ επόκελε κέξα.
Μόλν κε ζπζπείξσζε, ζπγθξνηεκέλν δηάινγν θαη ζπλεηδεηή θνηλή πξνζπάζεηα ζα μεπεξάζνπκε ηηο
επεξρόκελεο πξνθιήζεηο, ώζηε καδί λα ρηίζνπκε έλα βηώζηκν κέιινλ, αληάμην ησλ πξνζδνθηώλ, ηεο
πξνζπάζεηαο θαη ησλ αγώλσλ καο.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
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