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Αθήνα,  30 Απριλίου 2020 

 

Προτάσεις μέτρων της ΟΣΟΕ  

για την μετάβαση στην επόμενη μέρα  
 

 
 

Σσναδέλθιζζες, Σσνάδελθοι, 

 

Η επόκελε κέξα ηνπ lockdown, κε ηε ζηαδηαθή άξζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ζηελ 

θπθινθνξία ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα,  απαηηεί ηε ζρεδηαζκέλε αλάινγε 

πξνζαξκνγή ησλ Σξαπεδώλ ζηε λέα θαηάζηαζε. Μηα θαηάζηαζε αλακθίβνια πην απαηηεηηθή, 

ζην κέηξν πνπ πξώηηζηε πξνηεξαηόηεηα όισλ καο παξακέλεη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηόζν 

ησλ εξγαδόκελσλ, όζν θαη ηεο πειαηείαο. 

Η ραιάξσζε θαη πξννπηηθά ε θαζνιηθή άξζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ δελ 

επηηξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε ραιάξσζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο 

θαη ηελ πειαηεία, νύηε επηδέρεηαη ηελ παξακηθξή ακέιεηα ή απξόζεθηε ζπκπεξηθνξά ζηελ 

ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο  θαη ησλ ζπζηάζεσλ ησλ εηδηθώλ.  

Σν αληίζεην, κάιηζηα! Οθείινπκε όινη θαη πξώηα από όινπο νη εξγνδόηεο καο, λα 

ηεξήζνπκε ηνπο θαλόλεο, λα δηαζθαιίζνπκε αζθαιείο θαη θαηάιιειεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

θαη λα ζπλερίζνπκε ηελ ππεύζπλε ζηάζε πνπ κέρξη ηώξα επηδείμακε γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο παλδεκίαο.    

Με απηά ηα δεδνκέλα, ε Οκνζπνλδία καο επαλέξρεηαη ζην ζέκα ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

πξνθύιαμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ καο, κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο. 

Σηο παξαθάησ αλαιπηηθέο πξνηάζεηο απέζηεηιε ε ΟΣΟΔ κε εηδηθή επηζηνιή ζηηο 

Γηνηθήζεηο όισλ ησλ Σξαπεδώλ θαη ζηηο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Κόθθηλσλ Γαλείσλ. 
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ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ  ΧΩΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 

  1.       Η ρξήζε κάζθαο πξνζώπνπ  θαη όπνπ ρξεηάδεηαη γαληηώλ, ε επηκειήο ηήξεζε ησλ κέηξσλ 
αηνκηθήο πγηεηλήο κε ζπρλό θαη πξνζεθηηθό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ή/θαη ε ρξήζε αληηζεπηηθνύ, 
ε  απνθπγή θάζε ζπλσζηηζκνύ θαη ε  ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο ζηνπο ρώξνπο 
εξγαζίαο, παξακέλνπλ ν βαζηθόο ηξόπνο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ 
θαη πειαηώλ ζηηο Σξάπεδεο.  

2.       ε κόληκε βάζε δηαηίζεληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εγθεθξηκέλε κάζθα πξνζηαζίαο 
πξνζώπνπ θαη ζεη γαληηώλ κηαο ρξήζεο  γηα ηνλ θάζε εξγαδόκελν θαη γηα θάζε εκέξα.  

Επηπιένλ δηαηίζεηαη, ζε κόληκε βάζε,  αιθννινύρν αληηζεπηηθό ρεξηώλ κε 70% 
πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζπιηθή αιθνόιε, ζε όινπο ηνπο  ρώξνπο εξγαζίαο, ζηα 
ππνθαηαζηήκαηα, ζε θάζε όξνθν ησλ θεληξηθώλ ππεξεζηώλ, ζηηο ζέζεηο άκεζεο επαθήο κε 
ην  θνηλό, ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ζηηο αίζνπζεο ζπζθέςεσλ θ.ιπ. 

3.  Γηα όζνπο δελ είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 
επηβάιιεηαη λα δηαθηλεζνύλ νδεγίεο από ηνλ Ιαηξό εξγαζίαο ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο.    

4.  ύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηε ινίκσμε από ηνλ Covid-19, ηα  
άηνκα νπνηαζδήπνηε ειηθίαο κε ρξόληα ππνθείκελα λνζήκαηα (π.ρ. ρξόληα αλαπλεπζηηθά 
λνζήκαηα, θαθνήζεηεο, ζαθραξώδε δηαβήηε, θαξδηναγγεηαθά λνζήκαηα, ππεξηαζηθνί θ.ιπ.), 
αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο γηα εκθάληζε ζνβαξήο λόζνπ θαη επηπινθώλ. Γηα ηηο 
παξαπάλσ θαηεγνξίεο  εξγαδόκελσλ όπσο θαη ηηο εγθύνπο, πξέπεη λα δεηεζεί ε άπνςε ησλ 
αξκνδίσλ πγεηνλνκηθώλ αξρώλ θαη λα δνζνύλ θαηάιιειεο νδεγίεο από ηηο Δηνηθήζεηο ησλ 
Σξαπεδώλ ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη νη ζπλάδειθνη καο κε ηε δένπζα επηκέιεηα.  

5.       Πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ν θαηάιιεινο εμαεξηζκόο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο θαη λα 
δηαζθαιίδνληαη ηαθηηθέο απνιπκάλζεηο θαη επηκειήο θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ, ησλ 
επηθαλεηώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ εξγαζίαο, θαζώο θαη όισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.  

6.  Ειαρηζηνπνηείηαη ε δηαθίλεζε εληύπσλ θαη εγγξάθσλ εληόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. Σα θείκελα 
δηαθηλνύληαη θπξίσο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

7.    Γίλνληαη πεξηνδηθά εμεηάζεηο ειέγρνπ λόζεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ από ηνλ Covid-19, κε ηελ 
απαξέγθιηηε ηήξεζε όισλ ησλ πξσηνθόιισλ.  

8.       Δηαζθαιίδνληαη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο ζηνπο ρώξνπο 
εξγαζίαο ησλ θεληξηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ δηθηύνπ. ηόρνο ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο 
θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, ε δηαρείξηζε ηπρόλ ύπνπησλ θξνπζκάησλ, 
εθόζνλ ππάξρνπλ, κε ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθώλ θαη κε 
απζηεξή ηήξεζε ησλ πξσηνθόιισλ. 

9.   Σα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ή νη ζπζθέςεηο κεηαμύ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ή/θαη ζηειερώλ 
ζπληζηάηαη λα γίλνληαη κε ρξήζε ηειεδηαζθέςεσλ, πάληνηε εληόο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

 

Α. ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 

 

1.  Να ηεξνύληαη νη θαηάιιειεο απνζηάζεηο αζθάιεηαο κεηαμύ ησλ γξαθείσλ ησλ ππαιιήισλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ, ελώ θξίλεηαη αλαγθαία  ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο 
θαηαζθεπήο πιεμηγθιάο πέξα από ην ρώξν ησλ ηακείσλ θαη ζε όια ηα γξαθεία ησλ  
ππνθαηαζηεκάησλ  πνπ έρνπλ ζπλαιιαγή κε ηελ πειαηεία . 

2.      Εμαθνινπζεί λα ηεξείηαη ν πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ  ησλ πειαηώλ πνπ ζα βξίζθνληαη 
ηαπηόρξνλα ζην θαηάζηεκα, έλαο πειάηεο αλά 10ηκ επηθάλεηαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ην 
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   κέγεζνο ηνπ ρώξνπ όζν θαη ηνλ αξηζκό ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη  πάληα 
ηεξώληαο ηηο ελδεδεηγκέλεο απνζηάζεηο πνπ ηόζν ζηα γθηζέ, όζν θαη ζηα γξαθεία 
εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο (άλσ ησλ 2 κέηξσλ). πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε γξακκώλ 
ζήκαλζεο γηα ηα ζεκεία αλακνλήο ηεο πειαηείαο. 

3.      Εληζρύεηαη ν απαξαίηεηνο θαζεκεξηλόο θαη επηκειήο θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο θαη 
ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (ηνπαιέηεο θιπ) κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ζπλαιιαγώλ  κε 
θαηάιιεια εγθεθξηκέλα πξντόληα γηα θαζεκεξηλή απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ. 

4. πλερίδεηαη, όπνπ ππάξρεη, ή εθαξκόδεηαη ζύζηεκα  ξαληεβνύ πξνζέιεπζεο ηεο 
πειαηείαο ζην θάζε θαηάζηεκα, ώζηε λα κπνξεί λα είλαη δηαρεηξίζηκε ε πξαγκαηηθή 
ρσξεηηθόηεηα  αηόκσλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα (έλα άηνκν αλά 10ηκ ή ην κέγηζην έλαο πειάηεο 
αλά εξγαδόκελν) θαη λα εμππεξεηείηαη θαιύηεξα ν πειάηεο, ρσξίο αλακνλή.   

 

Β. ΓΙΑ ΣΙ ΚΔΝΣΡΙΚΔ  ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

1.       Αλαδηνξγάλσζε ησλ γξαθείσλ θαη ησλ ρώξσλ εξγαζίαο ώζηε λα ηεξείηαη  ε 
απαξαίηεηε απόζηαζε αζθαιείαο κεηαμύ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο νπνίεο 
απαζρνιείηαη  ην πξνζσπηθό (έλα άηνκν αλά 10ηκ).  

2.       Η ρξήζε αλειθπζηήξσλ θαιό είλαη λα απνθεύγεηαη. ε θάζε πεξίπησζε, νθείινπλ λα 
εθαξκόδνληαη θαλόλεο πνπ λα απνζαθελίδνπλ ηε ρσξεηηθόηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπο. (ι.ρ. 1 
άηνκν αλά δηαδξνκή εάλ ε θακπίλα είλαη κηθξόηεξε από 4η.κ). 

 

Σσναδέλθιζζες, Σσνάδελθοι, 

Τπεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο 
εξγαζίαο είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν, ν εθάζηνηε εξγνδόηεο.  

Πέξα από ηελ απηνλόεηα επηβαιιόκελε, ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ, αλάιεςε ησλ 
επζπλώλ ηνπο, ρξεηάδεηαη θαη όινη καο λα επαγξππλνύκε, επηδεηθλύνληαο ηελ αλαγθαία εγξήγνξζε 
θαη θνηλσληθή επζύλε πνπ αξκόδεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηεο δηθήο καο, ηεο πειαηείαο θαη 
γεληθόηεξα ησλ ζπλαλζξώπσλ καο. 

Γηα νπνηνδήπνηε άιιν πξόζζεην κέηξν αιιά θαη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 
απνζπκθόξεζε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ε ΟΣΟΔ ζα  ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο θαη ζα ηηο 
ζπδεηήζεη κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ.  

 

Η προζηαζία ηης σγείας ηων εργαζόμενων και ηοσ ζσναλλαζζόμενοσ κοινού  

ενόψει ηης ζηαδιακής επανόδοσ ηης οικονομικής δραζηηριόηηηας  

είναι για όλοσς μας ύψιζηη εσθύνη και ζήηημα ζωής 

 
 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                    ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ               ΑΥΙΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 

 


