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Πρωτόκολλα-λάστιχο κομμένα και ραμμένα για τα συμφέροντα 

των τραπεζιτών και μεγαλοεπιχειρηματιών του κλάδου 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 
Στις τράπεζες και τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, η εξάπλωση των κρουσμάτων είναι 
ραγδαία τις τελευταίες μέρες και με την επικράτηση της Όμικρον. Σε πολλούς χώρους 
απουσιάζουν ακόμη και τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Δεν υπάρχουν αντισηπτικά, η 
έλλειψη του προσωπικού καθαριότητας δεν επιτρέπει ούτε την ελάχιστη υποψία για 
καθαριότητα (πόσο μάλλον για απολύμανση) των χώρων, ενώ το φαινόμενο της απόκρυψης 
των κρουσμάτων είναι καθημερινό τόσο σε μεγάλους όσο και σε μικρούς χώρους δουλειάς.  
Οι εργαζόμενοι βρισκόμαστε πλήρως εκτεθειμένοι στην πανδημία. Χωρίς καμιά ουσιαστική 
ενημέρωση τις περισσότερες φορές η τηλεργασία μάς παρουσιάζεται ως φάρμακο διά πάσαν 
νόσο. Και μάλιστα ακόμη και αυτή εφαρμόζεται με τους χειρότερους όρους για ένα μεγάλο 
μέρος των εργαζομένων: απλήρωτες υπερωρίες, εντατικοποίηση, ακατάλληλοι χώροι ή 
εξοπλισμός, αυξημένα κόστη κ.α.  
Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος νοσεί, η εργοδοσία αντί να δώσει 
αναρρωτική άδεια, εκβιαστικά τον υποχρεώνει σε τηλεργασία. Η απολύμανση των χώρων 
γίνεται κατά το δοκούν όταν και αν το αποφασίσει η εργοδοσία, ενώ η επιδημιολογική 
παρατήρηση και η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων είναι ανύπαρκτη.  
Μετά από σχεδόν δυο χρόνια πανδημίας με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 21.000 και 
τα νέα κρούσματα να εκτοξεύονται καθημερινά, η κυβέρνηση της ΝΔ για λογαριασμό των 
μεγαλοεργοδοτών, συνεχίζει με την ίδια εγκληματική στάση και αντιμετωπίζει  την υγειονομική 
περίθαλψη και την υγεία του λαού ως κόστος. Αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας για 
τους εργαζόμενους και το λαό, κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Μαζί με την «ατομική 
ευθύνη», με την οποία προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα να ρίξει το βάρος και το 
κόστος της αντιμετώπισης της πανδημίας στις πλάτες των εργαζομένων, διολισθαίνει και στη 
λογική της «ανοσία της αγέλης», καλώντας μας να προστατεύσουμε την υγεία μας και τη ζωή 
μας, ο καθένας από μόνος του.  
Μόνο έτσι μπορούν να εξηγηθούν τα απαράδεκτα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ κατ’ εντολή του 
υπουργείου Υγείας, τα οποία ξεκινούν με συστάσεις για την αποφυγή του συγχρωτισμού, 
προκρίνουν τη  χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, με το κόστος να βαραίνει για άλλη μια 
φορά τους εργαζόμενους, και καταλήγουν στην αντιεπιστημονική, αντεργατική και επικίνδυνη 
οδηγία με την μείωση της καραντίνας σε 5 μέρες. Γίνεται ξεκάθαρο πως το μοναδικό κριτήριο 
που λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση είναι οι «αντοχές της οικονομίας» με μοναδικό σκοπό 
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κράτους, της κυβέρνησης και φυσικά της 
μεγαλοεργοδοσίας.  
Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται απροκάλυπτα κάλυψη στην εργοδοσία να καλεί για δουλειά 
εργαζόμενους που είναι θετικοί, σε αυτό το έδαφος επιβάλλεται η δουλειά ακόμα και σε 
ασθενείς με συμπτώματα προκειμένου να μη διαταραχθούν τα κέρδη του κάθε εργοδότη 
αδιαφορώντας για την υγεία των εργαζομένων. 
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Μπροστά σε όλα αυτά δεν πρέπει να μείνει κανένας μόνος του απέναντι στην πανδημία. 
Αντίθετα, συλλογικά, με όπλο την οργάνωση στο σωματείο μας, οι εργαζόμενοι να 
απαιτήσουμε: 
 Μαζικά - επαναλαμβανόμενα δωρεάν μοριακά τεστ με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους, εμβολιασμένους ή μη, 
μόνιμους ή συμβασιούχους, είτε εργάζονται στο χώρο δουλειάς είτε τηλεργάζονται. 

 Ουσιαστική ιχνηλάτηση στους χώρους εργασίας με ευθύνη του κράτους. 

 Δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας (κατάλληλες μάσκες, 
αντισηπτικά κ.ά.) για όλους τους εργαζόμενους. 

 Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς. 

 Για όσους εργαζόμενους λόγω των έκτακτων συνθηκών εργάζονται με τηλεργασία, η εργοδοσία 
να καλύπτει ΟΛΟ το κόστος. ΟΧΙ στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. ΌΧΙ στην αντικατάσταση 
αναρρωτικών ή άλλων αδειών (ειδικού σκοπού κλπ) με την τηλεργασία. 

 Εξασφάλιση αδειών ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους βγαίνουν θετικοί, νοσούν, σε 
όσους βρίσκονται σε καραντίνα και σε όσους πρέπει να επιτηρούν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, με 
το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά το κράτος και την εργοδοσία. 

 ΟΧΙ στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Καμία αναστολή συμβάσεων, καμία απόλυση. 

 Μέτρα για τακτικά και ασφαλή δρομολόγια στα ΜΜΜ.  

 Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, με προτεραιότητα στις ΜΕΘ. 

 Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Τώρα να εξασφαλιστούν κατάλληλες αίθουσες, 
να αραιώσουν οι μαθητές στις τάξεις, να εξασφαλιστεί η καθαριότητα στα σχολεία, να γίνουν 
προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες. 

 Ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού. Πλατιά και οργανωμένη επιστημονική 
ενημέρωση του λαού με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια.  

 
Συμμετέχουμε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου των Εργατικών 

Σωματείων στο Υπουργείο Υγείας την Πέμπτη 13 Γενάρη στις 5μ.μ. 
 

 

 
 


