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Αθήνα, 31/01/2022 

 

Ανακοίνωση Nο 2                 

 

Δεν θυσιάζουμε άλλο τις ζωές μας για τα κέρδη σας! 
 

Συνάδελφοι / σες, 

Η ΕΣΑΚ εύχεται πρωτίστως καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους συναδέλφους. 

Από το Δεκέμβρη και μετά βιώνουμε μια πολύ μεγάλη έξαρση της πανδημίας με τη μετάλλαξη 

Όμικρον του κορονοϊού, που όσο κι αν πασχίζουν να την παρουσιάσουν ως πιο ήπια, τα δεδομένα είναι 

αμείλικτα. Οι νεκροί από την αρχή του έτους έχουν ξεπεράσει του 1.600, τα κρούσματα είναι σταθερά 

καθημερινά πάνω από 20.000, καθώς και οι διασωληνωμένοι σταθερά πάνω από 600. 

Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ με τις 

ευλογίες του κεφαλαίου είναι να προχωρήσει στη λογική της ανοσίας της αγέλης με όποιο κόστος για 

το λαό. Αυτό είναι φανερό με τα κουτσουρεμένα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ στους χώρους δουλειάς, στα 

σχολεία, όπου για να κλείσει μια τάξη πρέπει να νοσεί πάνω από το 50% (γι’ αυτό πλέον και τα 

περισσότερα κρούσματα είναι ηλικίας κάτω των 17 ετών), από την πενθήμερη καραντίνα, ενώ έχει 

αποδειχτεί ότι δεν αρκεί για να μη γίνεται μετάδοση του ιού. 

Η ΕΣΑΚ έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας ώστε να παρθούν επιπλέον 

μέτρα ενάντια στον Covid με ευθύνη της Τράπεζας και τη συμβολή του Ταμείου Υγείας. Δε μπορούμε 

να παίζουμε κορώνα – γράμματα τις ζωές μας βασιζόμενοι στα κουτσουρεμένα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ 

και στη λογική της ατομικής ευθύνης, η οποία εκ του πονηρού ρίχνει όλο το ανάθεμα για την πορεία 

της πανδημίας στο λαό. 

Καλούμε να παρθούν επιπλέον μέτρα από την Τράπεζα, καθώς και να γίνουν διεκδικήσεις όλων των 

παρατάξεων στο ΔΣ: 

- Να μην ισχύσει η επαίσχυντη τροπολογία που μειώνει το μισθό στο 50% σε όσους εργαζόμενους 

παίρνουν άδεια ειδικού σκοπού αν νοσούν τα παιδιά τους, όπως και να μη γίνει καμιά χρήση 

κανονικής άδειας γι’ αυτό το σκοπό. Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδιά στο ΠΚΑ, στο Δημοτικό, στο 

Γυμνάσιο, στο Λύκειο, που νοσούν να λείψουν με δικαιολογημένη από την Τράπεζα άδεια με 

κανονικές αποδοχές για όσο διάστημα χρειαστεί και να επανέλθουν στη δουλειά με αρνητικό 

μοριακό τεστ με το κόστος να βαραίνει την Τράπεζα. 

- Κανένας εργαζόμενος που νοσεί να μη δουλέψει με τηλεργασία. 

- Να γίνονται μοριακά τεστ κάθε εβδομάδα στα τμήματα της Τράπεζας όπου η φυσική παρουσία είναι 

υποχρεωτική, όπως ΙΕΤΑ, ΚΕΠΕΔΙΧ, Ταμεία και όπου αλλού προβλέπεται, καθώς και συχνά rapid τεστ 

σε όσους πηγαινοέρχονται με τηλεργασία. 

- Να γίνεται απολύμανση των χώρων της Τράπεζας σε εβδομαδιαία βάση και όχι ανά 15 μέρες. 

- Όποιος εργαζόμενος νοσεί, να γυρνά στη δουλειά όχι με πενθήμερη καραντίνα αλλά με αρνητικό 

PCR τεστ, όσο διάστημα κι αν χρειαστεί, σε συνεργασία με τους γιατρούς του Ταμείου Υγείας. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όπως και τις υπόλοιπες παρατάξεις στο ΔΣ της Παρασκευής να 

δεχτούν και να παλέψουν, εμπλουτίζονται κιόλας τα αιτήματα της ΕΣΑΚ ενάντια στην πανδημία και να 

πάρουμε στα σοβαρά τη νέα έξαρση του κορονοϊού, αφήνοντας στην άκρη τις ανεύθυνες λογικές της 

ατομικής ευθύνης που μας οδήγησαν σ’ αυτό το χάλι που ζούμε σήμερα. Παλεύοντας κόντρα σε αυτές 

τις λογικές, να παρθούν συλλογικά μέτρα που θα προστατεύουν με συνέπεια και ειδικά με  φροντίδα 

την υγεία των εργαζομένων της ΤτΕ. 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

ΕΣΑΚ ΤτΕ 
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