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Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, η Ο.Τ.Ο.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση σύµ-Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, η Ο.Τ.Ο.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση σύµ-
φωνα µε την οποία η Οµοσπονδία προχώρησε σε συνεργασία µε φωνα µε την οποία η Οµοσπονδία προχώρησε σε συνεργασία µε 
την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ, ώστε να χορηγηθεί ειδι-την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ, ώστε να χορηγηθεί ειδι-
κό εκπτωτικό κουπόνι για εξετάσεις στις γυναίκες εργαζόµενες κό εκπτωτικό κουπόνι για εξετάσεις στις γυναίκες εργαζόµενες 
στις τράπεζες.στις τράπεζες.
Ο Σύλλογος προέβη σε σχετική ενηµέρωση των συναδέλφων, Ο Σύλλογος προέβη σε σχετική ενηµέρωση των συναδέλφων, 

µε την από 26-02-2010 ανακοίνωση. Λόγω δε του έντονου ενδιαφέροντος που εκ-µε την από 26-02-2010 ανακοίνωση. Λόγω δε του έντονου ενδιαφέροντος που εκ-
δηλώθηκε από τις συναδέλφισσες για την παραλαβή των καρτών, προβήκαµε δηλώθηκε από τις συναδέλφισσες για την παραλαβή των καρτών, προβήκαµε 
σε πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες µε την υπεύθυνη της Ο.Τ.Ο.Ε. κα Σο-σε πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες µε την υπεύθυνη της Ο.Τ.Ο.Ε. κα Σο-
φία Καντά, η οποία και µας ανέφερε σχετικά ότι, λόγω των εκλογών που έχει ο φία Καντά, η οποία και µας ανέφερε σχετικά ότι, λόγω των εκλογών που έχει ο 
Σύλλογος Εργαζοµένων στην Εµπορική τράπεζα και ως εκ τούτου λόγω φόρτου Σύλλογος Εργαζοµένων στην Εµπορική τράπεζα και ως εκ τούτου λόγω φόρτου 
εργασίας και αποφυγής λαθών, θα διατεθούν οι εν λόγω κάρτες στις συναδέλ-εργασίας και αποφυγής λαθών, θα διατεθούν οι εν λόγω κάρτες στις συναδέλ-
φισσες απευθείας από τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναµικού. φισσες απευθείας από τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναµικού. 
Επειδή αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση των συναδέλφων και Επειδή αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση των συναδέλφων και 

µόνο, δεν προβάλαµε καµία αντίρρηση σχετικά στην κα Καντά. Το µόνο που µόνο, δεν προβάλαµε καµία αντίρρηση σχετικά στην κα Καντά. Το µόνο που 
ζητήσαµε είναι να έχουµε στη διάθεσή µας αρκετό αριθµό καρτών, ώστε να εξυ-ζητήσαµε είναι να έχουµε στη διάθεσή µας αρκετό αριθµό καρτών, ώστε να εξυ-
πηρετηθούν κάποιες συναδέλφισσες που το είχαν άµεση ανάγκη ή από κάποιο πηρετηθούν κάποιες συναδέλφισσες που το είχαν άµεση ανάγκη ή από κάποιο 
λάθος δεν έφταναν στα χέρια τους οι κάρτες. λάθος δεν έφταναν στα χέρια τους οι κάρτες. 

Αυτό έχει γίνει και είναι στη διάθεση των συναδελφισσών, αρκεί να απευ-Αυτό έχει γίνει και είναι στη διάθεση των συναδελφισσών, αρκεί να απευ-
θυνθούν στο Σύλλογό Επιστηµονικού Προσωπικού ώστε να τους διατεθούν.θυνθούν στο Σύλλογό Επιστηµονικού Προσωπικού ώστε να τους διατεθούν.

Ωστόσο, µε έκπληξη διαβάσαµε την Ανακοίνωση του Τοµέα Μέριµνας που Ωστόσο, µε έκπληξη διαβάσαµε την Ανακοίνωση του Τοµέα Μέριµνας που 
εξέδωσε την 8-3-2010, κατά την οποία όλη η διεργασία έγινε από το Σύλλογο Ερ-εξέδωσε την 8-3-2010, κατά την οποία όλη η διεργασία έγινε από το Σύλλογο Ερ-
γαζοµένων, ο οποίος αφού σφράγισε όλες τις κάρτες, τις έθεσε στη διάθεση της γαζοµένων, ο οποίος αφού σφράγισε όλες τις κάρτες, τις έθεσε στη διάθεση της 
Δ/νσης Προσωπικού, για να αποσταλούν περαιτέρω στις συναδέλφισσες.Δ/νσης Προσωπικού, για να αποσταλούν περαιτέρω στις συναδέλφισσες.
Αυτά τα ολίγα για αποκατάσταση της αλήθειας και οι κρίσεις δικές σας.Αυτά τα ολίγα για αποκατάσταση της αλήθειας και οι κρίσεις δικές σας.
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Υ.Σ. Προς αποφυγήν κάθε παρεξήγησης, η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναµικού και Υ.Σ. Προς αποφυγήν κάθε παρεξήγησης, η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναµικού και 
ειδικότερα ο Τοµέας Μέριµνας δεν φέρουν καµία ευθύνη για τις ως άνω µεθοδεύ-ειδικότερα ο Τοµέας Μέριµνας δεν φέρουν καµία ευθύνη για τις ως άνω µεθοδεύ-
σεις.σεις.
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