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Κυρίες, Κύριοι
Με την προηγούμενη από 12.3.2020 Επιστολή μας θέσαμε υπόψιν σας
επιμέρους προβλήματα / κινδύνους που δημιουργούνται κατά την προσφορά
των υπηρεσιών πολλών εργαζομένων του Ομίλου, λόγω της καθημερινής
συναναστροφής τους με τους πελάτες του Ομίλου προς εξυπηρέτηση των
αναγκών τους.
Μεταξύ άλλων πολλών επισημάναμε την άμεση και επιτακτική ανάγκη να
προστατευθεί το προσωπικό της πρώτης γραμμής, ήτοι οι εργαζόμενοιτεχνικοί, οι οποίοι καλούνταν – και εξακολουθούν να καλούνται μέχρι και
σήμερα - να μεταβαίνουν σε οικίες πελατών για να διεκπεραιώσουν ακόμη και
εντολές, οι οποίες δεν είναι διόλου επείγουσες. Με τον τρόπο αυτό τόσο οι ίδιοι
όσο και οι πελάτες της εταιρείας εν αγνοία τους μπορούσαν να συνδράμουν
στην διασπορά του ιού Covid-19, ειδικά αν δεν διέθεταν όλα τα μέτρα
προστασίας αλλά και την κατάλληλη ενημέρωση.
Στα πλαίσια αυτά σας καλέσαμε να ελαχιστοποιηθούν και να
περιοριστούν οι μεταβάσεις των τεχνικών στις άκρως απαραίτητες, ώστε

απόλυτα συμβατά και με τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
προστασίας περί εν γένει περιορισμού των δραστηριοτήτων στις απολύτως
αναγκαίες, να μην τίθεται σε κίνδυνο τόσο η υγεία των εργαζομένων όσο και
των πολιτών. Δεν νοείται, ενδεικτικά, να μεταβαίνει εργαζόμενος σε οικία για να
διεκπεραιώσει μετατροπή σε ftth αφού ο πελάτης λαμβάνει ήδη την υπηρεσία
με χαμηλή ταχύτητα στο παλιό δίκτυο , όταν πρωτεύον στην παρούσα φάση
είναι να μη διασπείρεται ο ιός.
Μολονότι, ωστόσο, έχει περάσει ήδη μία εβδομάδα από την
προηγούμενη επιστολή μας, η εταιρεία δεν έχει διαβαθμίσει τις προς
διεκπεραίωση εντολές. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε, άμεσα και πάντως
εντός δύο εργασίμων ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής μας, όπως
ΔΟΘΕΙ ΡΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ προς τις επιμέρους διευθύνσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ να
σταθμιστούν οι προς διεκπεραίωση εντολές σε σημαντικές και δευτερεύουσες
και να ΕΚΤΕΛΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ εντός του χώρου του
πελάτη, ήτοι αυτές που θα αφορούν βλάβες και συνδέσεις που είναι απόλυτα
αναγκαίες , ώστε ουδείς να στερείται υπηρεσιών επικοινωνίας και ΟΥΔΕΜΊΑ
ΑΛΛΗ.
Ευελπιστούμε ότι η εταιρεία θα επιδείξει υπεύθυνη στάση μπροστά στην
υπάρχουσα πανδημία και δεν θα χρειαστούν συστάσεις από τους αρμόδιους
φορείς προς την κατεύθυνση αυτή, στους οποίους το Σωματείο μας προτίθεται
να απευθυνθεί αν δεν ελαχιστοποιήσει η εταιρεία τον παραπάνω κίνδυνο τόσο
για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πελάτες της.
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