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Για τα κρούσματα covid-19 στο ΙΕΤΑ 
 

Συνάδελφοι – ισσες, 
Είχαμε επισημάνει από την προηγούμενη φορά που βρέθηκε κρούσμα κορωνοϊού στις 
εγκαταστάσεις της Τράπεζας στο Χολαργό, την κρισιμότητα της κατάστασης που επιφέρει 
το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ήταν θέμα χρόνου το πότε θα γινόταν μια γενικευμένη 
διασπορά. Με βάση αυτήν την εξέλιξη επισημαίνουμε τα εξής:  

1. Στο ΙΕΤΑ που εντοπίστηκαν 17 κρούσματα, λόγω της εργασίας των συναδέλφων δεν 

μπορεί να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός, καθώς και η τήρηση των αποστάσεων. Αλλά 

ευθύνη έχει και η Τράπεζα, γιατί στις μηχανές δεν υπάρχουν σταθερά 

πληρώματα, με συνέπεια οι συνάδελφοι να κινούνται από μηχανή σε μηχανή, 

και να διευκολύνεται η διασπορά του ιού. Οπότε πριν μιλήσουμε για μέτρα με 
αφορμή τη πανδημία, επαναφέρουμε την ανάγκη προσλήψεων σε τεχνικούς, με 
συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

     

2. Η Τράπεζα (όπως και κάθε εργοδότης) οφείλει να πάρει αυξημένα μέτρα προστασίας 
των εργαζόμενων από τη πανδημία, πέρα από τα κουτσουρεμένα πρωτοκόλλα του 

ΕΟΔΥ. Είχαμε προτείνει και επαναφέρουμε τη συχνή και επαναλαμβανόμενη 

διενέργεια τεστ, τουλάχιστον 1 φορά το μήνα σε όλους τους εργαζόμενους 

(ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας), με προτεραιότητα στους χώρους που δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα όπως οι αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων, 

δηλαδή στους χώρους παραγωγής σε ΙΕΤΑ, ΚΕΠΕΔΙΧ. Ακόμη επιβάλλονται 

συχνές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους της Τράπεζας, και αύξηση του 

αριθμού των εργαζόμενων στη καθαριότητα με μόνιμες προσλήψεις νέων 
συναδέλφων, όπως και του ήδη έμπειρου προσωπικού στη καθαριότητα. 

 

3. Στο ΙΕΤΑ όπου βρέθηκε η πλειοψηφία των κρουσμάτων, επιβάλλεται να κλείσει 

για ένα χρονικό διάστημα, και πριν μπούνε οι εργαζόμενοι ξανά για δουλειά να 

ξανακάνουν τεστ και  όσοι βρέθηκαν αρνητικοί τη πρώτη φορά. 

 

4. Η Τράπεζα σε συνεργασία με το Ταμείο Υγείας, να αναλάβουν τη διενέργεια τεστ 
covid σε όλα τα μέλη των οικογενειών των κρουσμάτων. 

 

5. Η τράπεζα να μη διανοηθεί να επιβάλλει τα μέτρα της κυβέρνησης που αφορούν 

απλήρωτες υπερωρίες κλπ, για όλους τους εργαζόμενους που είναι σε 

καραντίνα, είτε για τις μέρες που θα είναι κλειστά τώρα το ΙΕΤΑ, με 

διασφαλισμένες αποδοχές για όλους τους συναδέλφους. 
 

Τέλος ευχόμαστε καλή ανάρρωση σε όλους τους συναδέλφους που βρέθηκαν 

θετικοί, και τους περιμένουμε πίσω υγιείς. 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

ΕΣΑΚ ΤτΕ 
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