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32ν ΤΝΔΓΡΙΟ: 

 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ 2016-2018 

 

Α. Οη θεληξηθνί άμνλεο δξάζεο ηεο ΟΣΟΔ,  

κε βάζε ην 31ν πλέδξην  

 

Οη δηεμνδηθέο αλαιχζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ 31νπ πλεδξίνπ ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ θξίζε, ηηο 
γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία θαζψο θαη γηα ηελ δηαθαηλφκελε πνξεία ηνπ 
θιάδνπ ήηαλ νδεγφο γηα ηε δξάζε ηεο ΟΣΟΔ ηελ πεξίνδν 2016-2018.  

Καηά ηελ πεξίνδν απηή,  θνξπθαία θαζήθνληα γηα ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ ήηαλ:    

- α. ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, ησλ ακνηβψλ, ησλ εξγαζηαθψλ θαη ησλ 
αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ. Καη απηφ ζηηο ηδηαίηεξα 
πξνθιεηηθέο θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο  άζθεζεο αιιεπάιιεισλ πηέζεσλ  : 

o απφ ηα λέα «ζρέδηα εμπγίαλζεο ησλ Σξαπεδψλ», πνπ επηβιήζεθαλ κε ηελ 3ε 
αλαθεθαιαηνπνίεζε  

o απφ ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο 3εο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηνπο κεηνρηθνχο 
ζπζρεηηζκνχο, ζπλαθφινπζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ λέσλ κεηφρσλ.  

o  απφ ηε ζπλέρηζε ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ θαη ηε δηαθαηλφκελε πξηκνδφηεζε ηνπ 
«ζθηψδνπο» ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηδηαίηεξα σο πξνο ηε δηεπζέηεζε ησλ κε 
εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ.  

Τπήξμε θαη παξακέλεη θχξην κέιεκα ηεο ΟΣΟΔ λα απνηξαπνχλ ζε θάζε πεξίπησζε νη 
απνιχζεηο. Να κπεη θξέλν, παξάιιεια, ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο, 
ζηηο κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο θαη ζηηο απφπεηξεο  ππνβάζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ 
δηθαησκάησλ. Απνηειεί άιισζηε πάγηα ζέζε ηνπ ζ.θ. ηνπ θιάδνπ φηη κε ηέηνηεο απαξάδεθηεο 
«ζπληαγέο» δελ ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ Σξαπεδψλ. 
Πφζν κάιινλ νη αλάγθεο παξνρήο επαξθψλ, πνηνηηθψλ θαη αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ πνπ λα 
θαιχπηνπλ κε επάξθεηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πειαηείαο ζε 
κηα κεζνκαθξνπξφζεζκε πξννπηηθή.  

- β. ε απνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ησλ Σξαπεδψλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο 
νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ε επίιπζε ηεο ζνβαξήο εθθξεκφηεηαο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 
δαλείσλ, κε δηαθάλεηα θαη θνηλσληθή επαηζζεζία, κε πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο θαη 
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ηεο εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  Ζ δηεθδίθεζε, παξάιιεια, κηαο δεκνθξαηηθήο, δηαθαλνχο 
θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ, κε:  

o νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (Δ.Κ.Δ), πέξα θαη πάλσ 
απφ ινγηθέο ζπνξαδηθήο θηιαλζξσπίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη κε 
πξναπαηηνχκελν ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ηνπο 
δεζκεχζεσλ απέλαληη ζην πξνζσπηθφ ηνπο.  

o ζέζπηζε ελφο Κιαδηθνχ Φνξέα γηα ηελ Δ.Κ.Δ, κε ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ θαη θνξέσλ 
πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ πειαηεία, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάδεημε θαιψλ θαη θαθψλ 
πξαθηηθψλ.  

 

- γ. ε δηακφξθσζε κηαο λέαο αξρηηεθηνληθήο γηα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ Σξαπεδηθνχ 
πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δ.Δ. Μηαο αξρηηεθηνληθήο  ηθαλήο λα εγγπεζεί ηελ 
αλζεθηηθφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ θαη, κέζσ απηήο, ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ.  
ηφρνη ηεο, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ησλ πειαηψλ θαη ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη ε εκπέδσζε κηαο λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο λννηξνπίαο, εζηηαζκέλεο ζηελ 
αλάπηπμε,  

o κε κηα λέα ζπκθσλία αλάηαμεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 
Δπξψπε.  

o κε εγθαηάιεηςε ησλ αδηέμνδσλ πθεζηαθψλ πνιηηηθψλ, πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ ίδηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ Υ/Π ζπζηήκαηνο.  

o κε  αλαπηπμηαθφ θαη πεξηθεξεηαθφ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα.  

o κε ηελ απφθξνπζε πνιηηηθψλ θαη ζπκθεξφλησλ, εγρψξησλ θαη μέλσλ, ηα νπνία 
πξνθξίλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηγφηεξν ξπζκηζκέλνπ «ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ 
ηνκέα» ζε βάξνο ηνπ επίζεκνπ ρ/π ζπζηήκαηνο, επηηείλνληαο ηηο πηέζεηο 
απνκφριεπζεο θαη ζπξξίθλσζήο ηνπ, αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ 
απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν.  

- δ. ε απνθαζηζηηθή πξνάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θιαδηθψλ 
θαηαθηήζεσλ, ηδίσο ηνπ θνξπθαίνπ ζεζκνχ ηεο θιαδηθήο Δ, ζε ηδηαίηεξα δπζκελείο 
ζπλζήθεο, φπνπ: 

o νη αιιεπάιιειεο κλεκνληαθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζεκειηψδεηο εξγαζηαθνχο 
ζεζκνχο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (ζπξξνή, επέθηαζε, 
παξάηαζε ηζρχνο θαη κεηελέξγεηα Δ, ξφινο θαη δηαδηθαζίεο ΟΜΔΓ θ.α), νδήγεζαλ 
ζε ζπζηεκαηηθή -θαη ζπλερηδφκελε απφ ηελ Κπβέξλεζε, αληίζεηα κε ηηο δηαθεξχμεηο 
ηεο- ππνλφκεπζε ηνπ θνκβηθνχ ζεζκνχ ησλ θιαδηθψλ Δ, ησλ ζπιινγηθψλ 
ξπζκίζεσλ, ηνπ ξφινπ ησλ ζπλδηθάησλ ζε φια ηα επίπεδα. 
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o ηα capital controls είραλ ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ρ/π δξαζηεξηφηεηα, ζηελ 

νηθνλνκία θαη ζηελ εκπηζηνζχλε ηεο πειαηείαο . 

o ηα ζρέδηα εμπγίαλζεο, πνπ νη Σξάπεδεο πινπνίεζαλ ζην πιαίζην ηεο 3εο 
αλαθεθαιαηνπνίεζεο, έζεζαλ ψο θχξηα ζηφρεπζε ηελ παξαπέξα κείσζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο, ηελ εθπνίεζε ησλ δηεζλψλ αιιά θαη 
ζεκαληηθψλ εγρψξησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ εγρψξησλ 
Σξαπεδηθψλ νκίισλ. Απηά δελ έιπζαλ, σζηφζν, θαλέλα απφ ηα νπζηαζηηθά ηνπο 
πξνβιήκαηα... 

 
o ε δξαζηηθή, ιφγσ θαη ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ, αλαγθαζηηθή πξνψζεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο, νδήγεζε ηνπο πειάηεο ζε 
ζεκαληηθή κείσζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα δηθηχνπ θαη ζηε 
ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζπλαιιαγψλ, εληείλνληαο ηηο πηέζεηο ζε βάξνο ηεο 
απαζρφιεζεο. 

 
o ε δηεπξπλφκελε ρξήζε αζηαζψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη εμσηεξίθεπζεο ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ, πνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ πξντνχζα κεηάβαζε ηνπ θιάδνπ απφ ηελ 

αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή Σξαπεδηθή, απεηιεί, θαηαθεξκαηίδεη θαη απνζηαζεξνπνηεί 

ηφζν ηελ  απαζρφιεζε, φζν θαη ηηο ακνηβέο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.  

 
o λνκνζεηνχληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε λέεο αλαηξνπέο ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.  

Ήδε απφ ην 31ν πλέδξην ηεο ΟΣΟΔ ε Κπβέξλεζε είρε θάλεη γλσζηέο ηηο πξνζέζεηο 
ηεο λα αλαηξέςεη, κε ηνλ λφκν Καηξνχγθαινπ, αθξηβνπιεξσκέλα θαη ζεκειησκέλα επί 
δεθαεηίεο αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ . Οη 
εθηηκήζεηο ηνπ 31νπ πλεδξίνπ ηεο ΟΣΟΔ γηα ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ επηινγψλ θαη ε 
θαζνιηθή αληίδξαζε ηνπ ζ.θ. ηνπ θιάδνπ ζηηο επηινγέο απηέο απνδείρζεθαλ εχζηνρεο 
θαη δηθαηνινγεκέλεο. 

 
- ε. ε πξνάζπηζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

ζε φια ηα επίπεδα, θαζψο θαη ησλ ζεζπηζκέλσλ απφ απηέο δηθαησκάησλ, ησλ  Καλνληζκψλ 
Δξγαζίαο θαη ησλ ζεκειησδψλ  ζπλδηθαιηζηηθψλ  ζεζκψλ.  

Ζ πηνζέηεζε επηζεηηθψλ κνξθψλ Μάλαηδκελη, επαλέθεξε ζην πξνζθήλην ηα αδηαθαλή 
ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, ηελ απνζηαζεξνπνίεζε-εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ηα 
βεβαξεκέλα σξάξηα, ην θπλήγη αηνκηθψλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ηηο de facto 
δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ κε νηθνγελεηαθά βάξε.   

Καηέζηεζε θνκβηθφ δήηεκα  ηελ ηήξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ, κε απνθαζηζηηθή θαη 
ζπληνληζκέλε απφθξνπζε θάζε απφπεηξαο απνζηαζεξνπνίεζεο-κνλνκεξνχο αιιαγήο ησλ 
θιαδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ην σξάξην.  
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Καηέζηεζε επίζεο επίθαηξεο ηηο πάγηεο δηεθδηθήζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα: 

o θαηάξγεζε ηεο ππεξεξγαζίαο θαη  δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ ππεξσξηψλ, κε 
ζηφρν ηε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε θάζε ρψξν ηνπ θιάδνπ.  

o θαηάξγεζε ηεο εληαηηθνπνίεζεο θαη ησλ δηαθξίζεσλ κέζσ ηεο επηβνιήο 
αηνκηθψλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ, ηδίσο φηαλ απηνί ζπλδένληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
απφδνζεο, ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εξγαδφκελσλ ή αθφκα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 
ίδηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

o απαγφξεπζε ηνπ δαλεηζκνχ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ ππεξγνιαβηψλ, φηαλ 
απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάιπςε κφληκσλ θαη ηαθηηθψλ ηξαπεδηθψλ αλαγθψλ, κε 
παξάθακςε ησλ θιαδηθψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. 

o (ηδίσο ελφςεη ηεο πξντνχζαο ςεθηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ) έγθαηξε θαη 
θαηάιιειε εθπαίδεπζε - αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ ησλ ζπλαδέιθσλ, κε αμηφπηζηα 
ζπζηήκαηα δηάγλσζεο, θάιπςεο θαη πηζηνπνίεζεο αλαγθψλ, κε επέλδπζε ζην 
πθηζηάκελν δπλακηθφ, θηιηθέο κεζφδνπο θαη σξάξηα εθπαίδεπζεο εληφο ηνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

- ζη. ε ζχγθξνπζε ηνπ ζ.θ ηνπ θιάδνπ κε πνιηηηθέο πνπ πιήηηνπλ άληζα θαη βάλαπζα 
ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο θαη ηνπο 
κηθξνκεζαίνπο. Με πνιηηηθέο θνξνινγηθήο αθαίκαμεο, ππεξρξέσζεο,  εξγαζηαθήο 
αλαζθάιεηαο, γεληθεπκέλεο απνζηαζεξνπνίεζεο θαη de facto αλνκίαο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο. 
Με πνιηηηθέο πνπ νδεγνχλ ζε έμαξζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ, ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 
Κνηλσληθνχ Κξάηνπο, ηεο Παηδείαο θαη ηεο Τγείαο. 

- δ. ε ζχγθξνπζε ηνπ ζ.θ.  ηνπ θιάδνπ κε ινγηθέο δήζελ “αληαγσληζηηθφηεηαο”, πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ εξγαζηαθή απνξξχζκηζε, ζηελ εξγνδνηηθή αζπδνζία, ζηελ θαηάιπζε ηνπ 
θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, ζηελ ππνβάζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 
δηθαησκάησλ, ζηε δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο, ζηε θησρνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο.  

- ε. ε ζπκπαξάηαμε κε ηελ θνηλσλία, κε ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ πιήηηνληαη 
απφ ηελ θξίζε, αλαπηχζζνληαο λέεο κνξθέο δηαιφγνπ θαη αιιειεγγχεο. 

-  ζ. ε πξνψζεζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο δξάζεο ηνπ ζ.θ. ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 
ηνπ θιάδνπ,  
 
- η. ε δηεχξπλζε ηεο επηζηεκνληθνηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ ηνπ ζ.θ. ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε,  
 
- ηα. ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ΟΣΟΔ ζηα ΜΜΔ, ζηα ζχγρξνλα κέζα ειεθηξνληθήο 
δηθηχσζεο θαη θπξίσο ε επξχηεξε απήρεζε ησλ ζέζεψλ ηεο  ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
ζηελ θνηλή γλψκε. 
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- ηβ. ε ηεθκεξησκέλε, ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ΟΣΟΔ κε ηα 
επξσπατθά ζπλδηθάηα ηνπ θιάδνπ, γηα  κηα Δπξψπε ηζρπξή θαη αιιειέγγπα, πνπ λα 
πξνσζεί ηελ απαζρφιεζε, ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  

- ηγ. ν ζπληνληζκφο ηεο ΟΣΟΔ κε ηελ ΓΔΔ ζηνλ αγψλα, κε ζπλδηθαιηζηηθά θαη λνκηθά 
κέζα, γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ κνλνκεξψλ αλαηξνπψλ ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη 
ζηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ εκπνδίδνπλ, δπλακηηίδνπλ θαη 
ππνβαζκίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε, ηελ πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ.  

Βάζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ζηα ζέκαηα απηά γηα ηνλ θιάδν ζπλερίδεη λα απνηειεί ε πνιπζέιηδε 
Δπηζηνιή-ππφκλεκα πνπ απέζηεηιε ε ΟΣΟΔ ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ Δξγαζίαο ηνλ Μάξηην ηνπ 
2015. ε απηήλ θαηαγξάθνληαη θαη αηηηνινγνχληαη αλαιπηηθά νη πάγηεο δηεθδηθήζεηο-
πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ αλαγθαία άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ζεκειησδψλ εξγαζηαθψλ λφκσλ 
θαη ησλ ζεζκψλ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ ππέζηεζαλ ζνβαξέο ζηξεβιψζεηο απφ 
ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ησλ κλεκνλίσλ. ηηο δηεθδηθήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί 
θαη ε άξζε ή ε ηξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζαο Κπβέξλεζεο πνπ λνκνζεηήζεθαλ  
ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ γηα ην Αζθαιηζηηθφ, ηελ απειεπζέξσζε ησλ καδηθψλ 
απνιχζεσλ, ηελ άζθεζε ηνπ απεξγηαθνχ δηθαηψκαηνο θαζψο θαη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηε 
κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ θξηηεξίσλ επέθηαζεο ησλ θιαδηθψλ Δ.  

- ηδ. ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, κε: 
o πιήξε εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν.  
o αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη παξαγφλησλ πνπ ην επηηείλνπλ (αλαζθάιεηα 

ζηελ εξγαζία, επηκήθπλζε ρξφλνπ εξγαζίαο, θπλήγη ζηφρσλ/πξφζζεησλ ακνηβψλ, 
αδπλακία ζπλδπαζκνχ νηθνγελεηαθήο-εξγαζηαθήο δσήο  θ.ι.π.), κε επηπηψζεηο ζηελ 
πγεία ησλ ζπλαδέιθσλ. 

o απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία πειαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ απφ ηε ζπλερή αχμεζε ηεο 
εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηηο ιεζηείεο, κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ζπλαιιαγψλ ζε ζπλζήθεο θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ.  

 
 

Β. Οη βαζηθέο εμειίμεηο 

 

1. Σξαπεδηθφ ζχζηεκα: αλαηξνπέο, αλνηθηά δεηήκαηα θαη ε  κεηάβαζε ζηελ 

ςεθηαθή επνρή. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο καο ζε δηαδνρηθά πξνγξάκκαηα 

ζηήξημεο επήιζαλ δξακαηηθέο αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ καο.   
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ε πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο θαη εμπγίαλζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ 

επηβιήζεθε απφ ηα Πξνγξάκκαηα απηά, ζην δηάζηεκα 2011-2015 αλαδηαξζξψζεθαλ, 

κεηαβηβάζηεθαλ θαη «εμπγηάλζεθαλ» 12  εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ζηηο νπνίεο απαζρνινχλην πεξί 

ηνπο 22.600 εξγαδφκελνπο( Αγξνηηθή, Δκπνξηθή, Σαρ. Σακηεπηήξην, Γεληθή, Proton, Tbank, 

Millenium, FBB, Probank, CPB, Σξάπεδα Κχπξνπ, Διιεληθή). 

ην ίδην δηάζηεκα αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο 8 ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ, ελψ  8 μέλεο 

ηξάπεδεο δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ Διιάδα.   

ήκεξα ν θιάδνο ζηελ Διιάδα θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζην βαζκφ ζπγθεληξνπνίεζεο ζηελ 

Δπξσδψλε (δείθηεο ΖΖΗ) θαη απνηειείηαη απφ 4 ζπζηεκηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, πνπ θαιχπηνπλ 

ην 97% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ1,  απφ 3 κε ζπζηεκηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

κε έδξα ηελ Διιάδα,  απφ 8 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, απφ 20 ζπγαηξηθέο εκπνξηθψλ  ηξαπεδψλ 

κε έδξα εθηφο Διιάδνο θαη απφ έλα εηδηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα(ΣΠΓ). 

Ζ θξίζε, ε ππεξθνξνιφγεζε θαη νη πθεζηαθέο πνιηηηθέο πνπ ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη ζηε 

ρψξα άζθεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ αζθπθηηθέο πηέζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.  

Πέξα απφ ηελ απφζπξζε ζεκαληηθνχ χςνπο θαηαζέζεσλ-ξέπνο πειαηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο, 118 

δηο € απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 (ζηνηρεία 08/2018), ηα κε εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα απμήζεθαλ ζε 

επίπεδα πνπ έθηαζαλ ζην 58% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2016 θαη ζην 47% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2017 , ελψ 

απνηεινχλ ην  47,6% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ησλ εκπνξηθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ 

ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα (ζηνηρεία NPE 09/2018).   

Σα παξαπάλσ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο «πιεγέο» ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

καο ζπζηήκαηνο, παξά ηελ πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα πνπ δηαζθάιηζαλ ζηηο Σξάπεδεο 3 

δηαδνρηθέο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο, ηελ επηηπρή αληαπφθξηζή ηνπο ζηα stress tests θαη ηε 

ζηαδηθαθή δηεχξπλζε ηεο νξγαληθήο ηνπο θεξδνθνξίαο  (πξν πξνβιέςεσλ θαη θφξσλ).  

Οη 2 πξψηεο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο έγηλαλ θχξηα κε δεκφζηα ζηήξημε, πνπ αλήιζε ζηα 44,2δηο € 

(ή 25% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2016), ηελ νπνία δηαρεηξίδνληαη ην ΣΥ θαη νη επξσπατθνί κεραληζκνί 

ζηήξημεο EFSF θαη ESM. Απηέο πινπνηήζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή εγρψξησλ, θπξίσο, παιηψλ θαη 

λέσλ κεηφρσλ θαη δελ έπιεμαλ ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο κε ηνλ δξαζηηθφ ηξφπν πνπ ηνπο 

έπιεμε ε ηξίηε. 

Ζ ηξίηε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Σξαπεδψλ κε δεκφζηα ζηήξημε χςνπο 5,425δηο, κε ηνλ ηξφπν 

πνπ λνκνζεηήζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, απέθιεηζε απζαίξεηα ηνπο εγρψξηνπο θαη 

                                                           
1
 Ο κλάδοσ ςτθν Ελλάδα κατζχει τθν πρώτθ κζςθ ςτθν Ευρωηώνθ, ςτο δείκτθ που μετρά το ενεργθτικό των πζντε 

μεγαλφτερων τραπεηών ςε ςχζςθ με το ςφνολο του κλάδου (μ.ο. ευρωηώνθσ:61% ζναντι 97%).  
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ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο θαη επέηξεςε ζηνπο μέλνπο επελδπηέο λα απνθηήζνπλ δπζαλάινγα 

πςειά κεξίδηα ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ εηζέθεξαλ.  ‘Ζηαλ κηα αζχκκεηξε ηδησηηθνπνίεζε, 

ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ ( ησλ κεξηδίσλ πνπ δηαρεηξηδφηαλ ην ΣΥ) θαη ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ησλ νπνίσλ ηα κεξίδηα ζρεδφλ εθκεδελίζηεθαλ.  

Πξνζέιθπζε θαηά θχξην ιφγν θεξδνζθνπηθά funds. Σα ηειεπηαία, κε ειάρηζηα θεθάιαηα, 

απέθηεζαλ πιεηνςεθηθά κεξίδηα ζηηο εμαηξεηηθά ππνηηκεκέλεο -ιφγσ ηεο πξνεγεζείζαο θαη 

πξσηνθαλνχο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, πνπ νδήγεζε κεηαμχ άιισλ θαη ζηα capital controls- 

εγρψξηεο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, θαζψο θαη έλα ζεκαληηθφ ραξηνθπιάθην δαλείσλ, πνπ ηνπο 

παξέρεη ηνλ έιεγρν ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Ζ ζπλνιηθή ζηήξημε ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ηελ πεξίνδν 2011-2015 αλήιζε ζηα € 66,655δηο, 

κέγεζνο ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: α) € 49,560δηο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ απφ ην δεκφζην θαη ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο (€29,853δηο ην δεκφζην θαη 

€19,707 νη ηδηψηεο επελδπηέο)  θαη β) ην θφζηνο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ κε ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ 

κε ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ πξνο ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, πνπ αλήιζε ζηα 

17,095δηο.  

Ζ ΟΣΟΔ έγθαηξα θαη πνιχ πξηλ πξηλ μεθηλήζνπλ νη αλαθεθαιαηνπνηήζεηο πξνεηδνπνίεζε  γηα 

ηνπο θηλδχλνπο  αθειιεληζκνχ ηνπ εγρψξηνπ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη απηφ δηφηη πηζηεχεη 

πσο  αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο γεληθεπκέλεο δηεζλνπνίεζεο, είλαη άιιν πξάγκα λα πξνσζείο, 

ζπζηεκαηηθά θαη ζηνρεπκέλα ηελ εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ην άλνηγκα ζηηο μέλεο 

επελδχζεηο, ππεξεηψληαο πξψηηζηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο, θαη άιιν ην 

λα κεηαηξέπεηο ηε ρψξα ζε «μέθξαγν ακπέιη», αθπξψλνληαο θάζε θαλφλα ζεκηηήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεηο ην «δίθαην» -θαη ηηο νξέμεηο- ηνπ θάζε 

επελδπηή.. 

Με ηηο ζπκθσλίεο πνπ ππέγξαςε ε Κπβέξλεζε ζην πιαίζην ηεο 3εο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο (ζπζηεκηθέο) εγρψξηεο Σξάπεδεο:  

 ππνρξεψζεθαλ, έμσ απφ θάζε επηρεηξεκαηηθή ινγηθή θαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο γηα ηελ επηθείκελε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο,  ζε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε 

δηθηχνπ θαη πξνζσπηθνχ, ρσξίο κάιηζηα λα ιάβνπλ θαηάιιεια ππφςε νχηε ηελ εχινγε 

αλαινγία θαηνίθσλ-πειαηψλ αλα ηξαπεδνυπάιιειν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο Δ.Δ, νχηε 

ηηο πθηζηάκελεο γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά θαη ηηο 

δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηεο ρψξαο, πνπ αλαγθαζηηθά απαηηνχλ κεγαιχηεξν θαη πην 

απνθεληξσκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ. Γεζκεχηεθαλ κάιηζηα γηα λέα κείσζε πξνζσπηθνχ 

θαη ζπξξίθλσζε δηθηχνπ κέρξη ην 2018, φηαλ ήδε κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο ησλ 
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πξνεγνχκελσλ εηψλ είραλ ζεκεησζεί ζηνλ θιάδν εθηεηακέλεο κεηψζεηο απαζρφιεζεο, 

αξηζκνχ θαηαζηεκάησλ θαη δαπαλψλ πξνζσπηθνχ.   

 ππνρξεψζεθαλ, επίζεο, ζε εθπνίεζε θεξδνθφξσλ ζπγαηξηθψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζην 

εζσηεξηθφ, ζπρλά εγθαηαιείπνληαο δξαζηεξηφηεηεο θαη αγνξέο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο., 

ζηηο νπνίεο είραλ απνθηήζεη ηζρπξή θαη επηθεξδή παξνπζία.   

 κε ηα ζηελά θξηηήξηα επαλαμηνιφγεζεο - νξηζκνχ ησλ κειψλ Γ.. θαη ηεο αλψηαηεο 

Γηνίθεζεο ζε φιεο ηηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, ηα νπνία λνκνζέηεζε ε Κπβέξλεζε θαη’ 

απαίηεζε ησλ πηζησηψλ ηεο ρψξαο, εθπαξαζπξψζεθαλ απφ ηα Γ.. νη εθιεγκέλνη 

εθπξφζσπνη εξγαδνκέλσλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ.  Καηαιχζεθε, κε άιια ιφγηα, θάζε 

έλλνηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ε αληίζεζε κε ηε δηεζλή πξαθηηθή κεγάισλ εηαηξηψλ, 

πξηκνδνηήζεθαλ θπξίσο μέλνη ηερλνθξάηεο κνλφπιεπξεο εμεηδίθεπζεο, κε ειάρηζηε ή θαη 

θακηά γλψζε ησλ ηδηνκνξθηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. 

Οκσο νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο δελ είλαη, νχηε λνείηαη λα ζεσξεζνχλ,  

ζηελά θαη ηερλνθξαηηθά «ρξεκαηννηθνλνκηθέο».  

Διέγρνληαο, πιένλ, ηηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, ηα μέλα funds  ειέγρνπλ  θαη έλα θαίξην 

ραξηνθπιάθην επηρεηξεκαηηθψλ, θαηά θχξην ιφγν, δαλείσλ. Δίλαη επνκέλσο ζε ζέζε λα 

θαζνξίζνπλ ηηο ηχρεο θξίζηκσλ ηνκέσλ  ηεο νηθνλνκίαο,  κε ηε ζχκπξαμε «επέιηθησλ» (πνιχ 

ιηγφηεξν ξπζκηζκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηηο Σξάπεδεο) εμσηξαπεδηθψλ εηαηξηψλ δηαρείξηζεο, αγνξάο 

θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο δαλείσλ. Απηέο ηηο εηαηξίεο πξηκνδφηεζε ε Κπβέξλεζε, αληί ηεο 

ζπγθξφηεζεο ελφο πνιπκεηνρηθνχ θεληξηθνχ ζρήκαηνο (bad Bank), φπσο αληίζεηα πξνθξίζεθε κε 

επηηπρία ζε αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε.  

Ζ ΟΣΟΔ έρεη δεκφζηα ηαρζεί ππέξ ηεο δεχηεξεο ιχζεο, κε ηελ νπνία έρνπλ πιένλ αξρίζεη λα 

ζπληάζζνληαη θαη ζεζκνί ηεο Δ.Δ., κε ζπγθεθξηκέλεο βέβαηα πξνυπνζέζεηο, ζαθείο παξαγσγηθέο 

ζηνρεχζεηο θαη κε έκθαζε ζηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. 

χληνκα ζα θαλεί θαηά πφζνλ νη επελδπηέο ηεο ηξίηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ήιζαλ γηα λα 

απνθνκίζνπλ ζεκηηά θέξδε απφ ηελ ππεξαμία ησλ  κεηνρψλ, ελδπλακψλνληαο ηηο εγρψξηεο 

Σξάπεδεο θαη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν ζηελ νηθνλνκία, ή αληίζεηα γηα λα απνζπάζνπλ 

άκεζα θέξδε, λα  θεξδνζθνπήζνπλ πάλσ ζην ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ, λα εθπνηήζνπλ  

επηρεηξήζεηο θαη  πεξηνπζίεο, κε φ,ηη κπνξεί απηφ λα ζπλεπάγεηαη γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηελ πειαηεία, ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα.   

Ωο απνηέιεζκα ησλ πιάλσλ αλαδηάξζξσζεο ηεο 3εο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ε απαζρφιεζε 

(αξηζκφο εξγαδνκέλσλ) κεηαμχ 31/12/2015 θαη 06/2018 κεηψζεθε θαηά  15,1% (-7.000 
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εξγαδφκελνη) , ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν  ν αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κεηψζεθε θαηά 18% ή 

θαηά 420 ππνθαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία.   

Σν θφζηνο εξγαζίαο (δαπάλεο πξνζσπηθνχ) κεηψζεθε θαηά 12,8% ή θαηά 198εθ€ . εκεηψζεθε, 

παξάιιεια, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά 11,3% κε απνηέιεζκα ν ιφγνο 

κηθηνχ κηζζνχ πξνο παξαγσγηθφηεηα λα κεηψλεηαη  πεξαηηέξσ ζε 18,89% έλαληη 21,30% ην 2015. 

πλνιηθά θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2017, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ,  ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαδνρηθψλ πιάλσλ αλαδηάξζξσζεο, (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ζηνηρεία γηα ηα πξνγξάκκαηα 

απνρψξεζεο ηνπ 2018 πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο), έρεη επέιζεη:  

1. Μείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 20.800 εξγαδφκελνπο ή θαηά -34,7% 2 κε ζπλέπεηα 

νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ λα έρνπλ κεησζεί άλσ ηνπ 1,5δηο εηεζίσο ή θαηά -45% 

2. Μείσζε ηνπ αξηζκνχ θαηαζηεκάησλ θαηά 1.760 ή θαηά 47% (ζηελ Δπξσδψλε -

36%) 

3..Γηα ηηο πέληε κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζε απφιπηα κεγέζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο θαηά 21%  ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2013-2017, αθνχ είρε νινθιεξσζεί ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 58,2%(!) 

4. Μείσζε (=βειηίσζε) ηνπ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο (Δμνδα/Δζνδα) θαηά 10 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο, δηεπξπλφκελε πεξαηηέξσ ην 2018, πνιχ ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ κεζαίσλ ζε κέγεζνο ελεξγεηηθνχ επξσπαηθψλ ηξαπεδψλ. 

Ωζηφζν ηα παξαπάλσ δελ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά γηα ηνπο λένπο κεηφρνπο ησλ Σξάπεδψλ, πνπ 

ζέινπλ λα απμήζνπλ άκεζα ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο απνδφζεηο ησλ κεξηδίσλ ηνπο.  

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ ζπζηεκαηηθά δηνρεηεχνληαη ηειεπηαία ζηνλ ηχπν απφ θνξπθαία 

ηξαπεδηθά ζηειέρε, επηδηψθεηαη νη ζέζεηο εξγαζίαο λα κεησζνχλ παξαπέξα θαηά 5.000 έσο 

10.000 κέζα ζηα επφκελα 2-3 ρξφληα, κε επίθιεζε θπξίσο ησλ αλαγθψλ κεηάβαζεο ησλ 

Σξαπεδψλ ζηε λέα ςεθηαθή επνρή.  

Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη δελ ζα ππάξρνπλ, πιένλ, πεξηζψξηα γηα 

εζεινχζηεο εμφδνπο,  φπσο ζην παξειζφλ. Δμαηηίαο ησλ καδηθψλ εζεινχζησλ εμφδσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, αιιά θαη ηνπ λένπ Αζθαιηζηηθνχ, δελ ππάξρνπλ αξθεηνί εξγαδφκελνη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ λα βξίζθνληαη θνληά ζηε ζπληαμηνδφηεζε. Παξάιιεια, νη Σξάπεδεο δελ 

δείρλνπλ δηαηεζεηκέλεο λα επελδχζνπλ ζην πθηζηάκελν δπλακηθφ ηνπο ψζηε λα κεηαβνχλ νκαιά 

                                                           
2
 (ζηηο ηξάπεδεο ζηελ Δπξσδψλε -11%) 
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ζηε λέα επνρή. Πξνηηκνχλ, θαζψο θαίλεηαη, «έηνηκεο ιχζεηο» κέζσ εμσηεξίθεπζεο εξγαζηψλ θαη 

επηιεθηηθήο πξφζιεςεο ζηειερψλ απφ ηελ αγνξά, ππνηηκψληαο ηα πξνβιήκαηα γηα ηηο ίδηεο πνπ 

επηθέξνπλ ηέηνηεο επηινγέο.  

Απέλαληη ζε απηά, ε ΟΣΟΔ:  

 δηακήλπζε εγθαίξσο ζε  Κπβέξλεζε θαη Σξάπεδεο φηη δελ ζα επηηξέςεη λα γίλνπλ μαλά 

ζηφρνο νη εξγαδφκελνη, πξνο ράξηλ ηεο εκκνλήο νξηζκέλσλ κεηφρσλ θαη κε πξφζρεκα ηηο 

αλάγθεο ηεο ηερλνινγίαο.  

 ηνπο δήηεζε λα δηακνξθψζνπλ  ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία θαη φρη ζρέδηα πνπ νδεγνχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη δηαησλίδνπλ 

ηα αδηέμνδα.  

 ηφληζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε φηη ήδε νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ έρνπλ πιεξψζεη πνιχ 

αθξηβά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε έθηαζε θαη κεγέζε πνπ δελ έρνπλ πξνεγνχκελν ζε θακηά 

άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ.  

Σν δήηεκα απηφ απαζρνιεί θαη ζα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί ηελ Οκνζπνλδία, θαζηζηψληαο 

ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο  φιν θαη δπζθνιφηεξν, αιιά πάληνηε  θνκβηθφ θαη 

θνξπθαίν ηεο θαζήθνλ.  

Αο ζεκεησζεί, ζην ζεκείν απηφ, πσο αληίζεηα κε φ,ηη ζπλέβε ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ, ε 

ηξαπεδηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ήηαλ απνηέιεζκα θαη φρη αηηία ηεο γεληθφηεξεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηεο θξίζεο ηνπ δεκφζηνπ, θπξίσο, δαλεηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο.  

Οη εγρψξηεο Σξάπεδεο ππήξμαλ ζην ζχλνιφ ηνπο αξθεηά πην ζπληεξεηηθέο ζηηο ρνξεγήζεηο, εάλ 

ζπγθξηζνχλ κε πξαθηηθέο ππεξκφριεπζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ νκνιφγνπο ηνπο ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηηο ΖΠΑ.  

Μέρξη ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, ηα επίπεδα ηδησηηθνχ δαλεηζκνχ ήηαλ αηζζεηά ρακειφηεξα απφ 

ηα ηζρχνληα ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ.  Ζ ρψξα δελ δνχζε, ινηπφλ, «πάλσ απφ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηεο» εμαηηίαο θάπνηαο ηδησηηθήο ππεξρξέσζεο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, αιιά θπξίσο 

εμαηηίαο πειαηεηαθψλ, αλαπνηειεζκαηηθψλ θαη επηιεθηηθά ζπάηαισλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ ππξνδφηεζαλ ηελ θξίζε δεκφζηαο ππεξρξέσζεο. Απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαησληδφκελεο 

δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο αδπλακίεο, πξνζέδσζαλ ζηελ Διιεληθή θξίζε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

Σα παξαπάλσ δελ ζεκαίλνπλ φηη ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ άκνηξν επζπλψλ. 

Οξηζκέλεο Σξάπεδεο πηνζέηεζαλ ινγηθέο ξηςνθίλδπλεο, επηζεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πψιεζεο 

δαλείσλ, νη νπνίεο, παξάιιεια κε ηα bonus γηα ηα ζηειέρε πνπ επεβαιαλ ην «θπλήγη ησλ 
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ζηφρσλ», κεγηζηνπνηνχζαλ θαη ηνπο θηλδχλνπο αδπλακίαο απνπιεξσκήο ησλ ρνξεγνχκελσλ 

δαλείσλ.  

Παξ’ φια απηά, ν θχξηνο φγθνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ ζήκεξα δαλείσλ, φπσο θαη ε 

ζνβαξφηαηε απνκείσζε ησλ θαηαζέζεσλ, είλαη απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ 

πθεζηαθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ρξένπο,   απφξξνηα ηεο 

δξαζηηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ, ηεο παξαηεηακέλεο παξαγσγηθήο 

θαρεμίαο θαη ηεο εθηεηακέλεο αλεξγίαο.  

Με ηηο πνιηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ, νη πξνηεξαηφηεηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη 

απνπιεξσκήο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, κεηέηξεςαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δεκφζηαο ππεξρξέσζεο, 

ζε ηδησηηθή.  

Δάλ απηέο νη πνιηηηθέο δελ αιιάμνπλ, εάλ δελ απνηξαπεί απνθαζηζηηθά θάζε επάλνδνο ησλ 

Σξαπεδψλ ζε επηζεηηθέο ζηνρνζεζίεο πσιήζεσλ, αιιά θαη νη θνληφθζαικεο, θεξδνζθνπηθέο 

πξαθηηθέο ζπξξίθλσζεο ηεο παξαγσγηθήο ππνδνκήο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο 

πειαηείαο ηνπο,   ζα είλαη δχζθνιν  λα επαλέιζεη ε θαλνληθφηεηα ζην εγρψξην Σξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Πφζν κάιινλ λα θαηαζηεί απηφ ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη κε επάξθεηα ηηο πνιιαπιέο 

πξνθιήζεηο ηεο λέαο ςεθηαθεο επνρήο θαη  ηνλ αλεξρφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ, ηδίσο ηνλ 

αζέκηην αληαγσληζκφ απφ ηηο νληφηεηεο ηνπ ιηγφηεξν ξπζκηζκέλνπ «ζθηψδνπο» ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

(funds, fintech, ςεθηαθνί πάξνρνη ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θιπ)  

ε ζρέζε κε ηηο πξνθιήζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο, φπσο επηγξακκαηηθά πξνθχπηεη απφ ηηο 

δηεζλείο αλαιχζεηο, πξέπεη λα ζπλεθηηκήζνπκε φηη: 

1. ν ηξαπεδηθφο θιάδνο βξίζθεηαη δηεζλψο ζηελ θνξπθή ησλ θιάδσλ πνπ πθίζηαληαη 

«αλαηαξάμεηο» (disruptions) απφ ηηο λέεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο. Αλαηαξάμεηο πνπ ζίγνπλ, 

ζηνλ έλα ή ζηνλ άιιν βαζκφ, ην 62% ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θιάδνπ.  

2. ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ αιιάδνπλ δξαζηηθά, κε 

δηάζπαζε/θαηαθεξκαηηζκφ εξγαζηψλ, επηθέληξσζε ζε δξαζηεξηφηεηεο αηρκήο θαη κε 

εθηεηακέλε εμσηεξίθεπζε ζε εγρψξηα/δηεζλή δίθηπα ππεξγνιαβίαο ή θαη ζε 

δηεζλνπνηεκέλεο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο, θάηη πνπ απνηειεί ζήκεξα ηνλ πην άκεζν 

θίλδπλν γηα ηελ εξγαζία θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνλ θιάδν.  

3. νη Σξάπεδεο πθίζηαληαη  άληζν αληαγσληζκφ απφ ηηο εηαηξίεο ηξαπεδηθήο ηερλνινγίαο 

(Fintech), απφ ηνλ αξχζκηζην θαη δηεπξπλφκελν «ζθηψδε ηξαπεδηθφ ηνκέα», απφ ηηο 

ςεθηαθέο πχιεο πιεξσκήο, ην crowdfunding, απφ ηνπο γίγαληεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ (Google, Amazon, Apple θ.α).  
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4. ηίζεληαη λέα θαη θξίζηκα ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (πειαηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ) θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο.   

5. ε θεθαιαηαθή επάξθεηα, φπσο απηή δηαπηζηψλεηαη βάζεη ησλ Ηζνινγηζκψλ, δελ απνηειεί 

ερέγγπν επηηπρίαο.  ηε λέα ςεθηαθή επνρή νη Σξάπεδεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε επαξθεηα 

θαη λα αλαπηχζζνπλ ζπλερψο ηνπιάρηζηνλ 4 είδε Κεθαιαίνπ:  

a. Σν Οηθνλνκηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Ηζνινγηζκνχο ηνπο 

b. Σν ρεζηαθφ, πνπ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία,  ζην πειαηνιφγην, ζηελ αλζξψπηλε  

επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε  

c. Σν Γλσζηαθφ, ι.ρ. εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο-ζπκβνπιέο ζηνλ πειάηε, βαζηζκέλεο ζηε 

γλψζε/εκπεηξία/δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο.  

d. Σν Σερλνινγηθφ , δειαδή  ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο, ηερλεηήο λνεκνζχλεο, δηθηχσλ θιπ. 

6. νη δηεζλείο αλαιχζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ εθηίκεζε φηη, πέξαλ ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζε 

ρξήκα θαη λέα ηερλνινγία, ν αληαγσληζκφο γηα ηνλ πειάηε ζα θξηζεί ηειηθά ζην ζρεζηαθφ 

θαη ην γλσζηαθφ θεθάιαην πνπ ζα δηαζέηνπλ θαη ζα αλαπηχμνπλ νη Σξάπεδεο. ‘Οκσο ζηελ 

Διιάδα (θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν) ηα θεθάιαηα απηά ππνηηκψληαη, εάλ δελ 

θαηαζηξέθνληαη,  κε ηα capital controls, κε ηελ επηιεθηηθή «πειαηνθεληξηθή» εμππεξέηεζε 

ζε βάξνο ησλ «κε ζεκαληηθψλ» πειαηψλ, θαη ηελ απνμέλσζε ηεο ςεθηαθά κε  ηθαλήο 

πειαηείαο (πνπ αθφκα μεπεξλά ην 30%), αιιά θαη κε ηηο θνληφθζαικεο κεηψζεηο 

πξνζσπηθνχ γηα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, πνπ απνζηεξνχλ ηηο Σξάπεδεο απφ έκπεηξν 

δπλακηθφ, κε γλψζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη πειαηείαο.  Παξάιιεια, ζπλερίδνπκε ψο 

ρψξα λα θαηέρνπκε ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο Δ.Δ. ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο ςεθηαθέο 

ππνδνκέο θαη ζηηο αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο.   

7. Οη ςεθηαθέο εθαξκνγέο ζηηο Σξάπεδεο έρνπλ ζεκαληηθέο πνζνηηθέο θαη θπξίσο πνηνηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ εξγαζία, ζε φιεο ηηο πηπρέο θαη ηηο κνξθέο ηεο.  πγθεθξηκέλα, κε βάζε 

δηεζλή δεδνκέλα ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο ηνπ θιάδνπ, εθηηκάηαη φηη: 

a. ζε πξψηε θάζε – ηε δηαλχνπκε ήδε- ζίγνληαη κεξηθά ή νιηθά ζηα θαζήθνληά ηνπο 

θπξίσο νη ζέζεηο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ (10%  ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο).  

b. ζε δεχηεξε θάζε (κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2020) ζίγνληαη νη εξγαζίεο 

ππνζηήξημεο ζπλαιιαγψλ κεζαίσλ θαη ρακειψλ θαζεθφλησλ (20% ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο αληίζηνηρα)  
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c. ζε ηξίηε θάζε (ηνπνζεηείηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 2030) αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ 

θαη  πην ζχλζεηεο εξγαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ( πεξίπνπ 1-2% ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο) 

‘Οπσο ήδε επηζεκάλακε, νη Σξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπληεινχκελεο ή επεξρφκελεο 

ηερλνινγηθέο αλαηξνπέο ψο δηθαηνινγία γηα ηελ άκεζε πξνψζεζε λέσλ δξαζηηθψλ κεηψζεσλ 

πξνζσπηθνχ θαη αλαηξνπψλ ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.   

Ωζηφζν, εηδηθά ζηε ρψξα θαη ζηνλ θιάδν καο, ιφγσ θαη ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ςεθηαθήο 

αλάπηπμεο, ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη πνηθίισλ νηθνλνκηθψλ ή θαη 

γεσγξαθηθψλ ηδηνκνξθηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο δελ θαίλεηαη -

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα θαη γηα ηελ επφκελε ηξηεηία.- λα απεηινχληαη  θπξίσο  απφ ηηο 

εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απηέο θαζεαπηέο.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα,  θαίλεηαη λα 

εμαξηψληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ: 

o ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Σξάπεδεο ζα μεπεξάζνπλ  ηα πξνβιήκαηα επηζθαιεηψλ, 

ξεπζηφηεηαο θαη πιήξνπο αλάθηεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο πειαηείαο.   

o ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ Σξαπεδψλ, ψζηε λα επαλέιζνπλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, αθ’ 

ελφο κε ηελ άξζε ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ, πνπ έπιεμαλ ην θχξνο ηνπ θιάδνπ,   

αθ΄εηέξνπ κε ην άλνηγκα ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ Σξαπεδψλ ηεο Δ.Δ, αιιά θαη ζηνλ άληζν 

αληαγσληζκφ απφ έλαλ νπζηαζηηθά αξξχζκηζην, κέρξη ζήκεξα, «ζθηψδε» ηξαπεδηθφ 

ηνκέα. ε απηφλ πεξηιακβάλνληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ παξνρήο ςεθηαθψλ  ρ/π 

ππεξεζηψλ, αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζληθψλ θνινζζψλ ηεο πιεξνθνξίαο, 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (φπσο ε Google, Amazon, Apple θιπ), ηα funds, 

πνπ ήδε είλαη παξφληα ζηελ εγρψξηα αγνξά, νη πνιπεζληθέο πιαηθφξκεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηα θξππηνλνκίζκαηα θ.α.   

o ηελ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν καθξφπλνε επηρεηξεκαηηθή νπηηθή ησλ λέσλ κεηφρσλ, θάηη 

πνπ αλακθίβνια επεξεάδεη ηε θηινζνθία, ηηο ζηνρεχζεηο, ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηε κεζνκαθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ησλ ίδησλ ησλ Σξαπεδψλ.    

o ηελ πιήξε αλάθηεζε ηνπ θνκβηθνχ ξφινπ ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. 

o ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζρεδηαζκνχο ησλ Σξαπεδψλ, ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπο γηα ηελ αλάθηεζε 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, ιφγσ θξίζεο, κεξηδίσλ πειαηείαο θαη αγνξάο, γηα ηελ εζσηεξηθή 

αλάπηπμε ή ηελ αγνξά λέσλ εθαξκνγψλ, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη απφθηεζε θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ, επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη έγθαηξσλ ζρεδίσλ 

αλάπηπμήο ηνπο.  
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‘Οπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  ΟΣΟΔ ζην Γ‟ 

Μέξνο ηνπ Απνινγηζκνχ, φια ηα παξαπάλσ θαη αξθεηά πεξηζζφηεξα, πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζεκαζία, ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη ζηηο 

λέεο αλάγθεο θαη ζηα ζεκεία παξέκβαζεο ηνπ ζ.θ.  γηα  λα παίμεη απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ηνπ 

ζηε λέα επνρή, απαζρφιεζαλ έγθαηξα ηα φξγαλα ηεο ΟΣΟΔ. Σελ έρνπλ κάιηζηα εμνπιίζεη κε 

ζεκαληηθέο γλψζεηο, κειέηεο, δηεζλείο εκπεηξίεο θαη κε νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ.  

 

2. Πνιχπιεπξε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ζε ηδηαίηεξα δχζθνιεο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζπλζήθεο. 

 

Παξά ηηο ζπλερείο πηέζεηο ζηελ απαζρφιεζε, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαηξνπέο ζηνλ θιάδν, ε 

ΟΣΟΔ κε ηηο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ηεο θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηηο απνιχζεηο.    

Οη κεηψζεηο πξνζσπηθνχ έγηλαλ κε πξνγξάκκαηα εζεινχζηαο εμφδνπ, κε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδφκελσλ ζ’απηέο κε ειεχζεξε βνχιεζε, βάζεη πξνζπκθσλεκέλσλ θαη 

ζπρλά ζεκαληηθψλ θηλήηξσλ εμφδνπ.  

ην ίδην δηάζηεκα, εμαθνινχζεζαλ λα ηζρχνπλ ζηε ρψξα καο νη ζνβαξέο αλαηξνπέο ζην 

εξγαηηθφ δίθαην, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηέο πνπ έπιεμαλ ην ζεζκηθφ θαζεζηψο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.   

Με ην 3ν Μλεκφλην ε αλαζηνιή ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ησλ θιαδηθψλ Δ θαη ηεο αξρήο ηεο 

εχλνηαο ζηε ζπξξνή θιαδηθψλ-επηρεηξεζηαθψλ Δ επεθηάζεθε γηα 2 αθφκα ρξφληα, κέρξη ηελ 

επίζεκε ιήμε ηνπ ζηα ηέιε Απγνπζηνπ ηνπ 2018.  

Γηα ηηο ππφινηπεο -θαη φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο- εξγαζηαθέο αλαηξνπέο ησλ Μλεκνλίσλ, ζηηο 

νπνίεο πξνζηέζεθαλ θαη λέεο κε ην ηξίην Μλεκφλην, είλαη άγλσζην πφηε θαη  εάλ ζα ππάξμεη 

απνθαηάζηαζε. 

Ζ ΟΣΟΔ εμαξρήο αληηηάρζεθε ζηηο κλεκνληαθέο αλαηξνπέο ζηα εξγαζηαθά θαη ζηα αζθαιηζηηθά, 

ηφζν ζπλδηθαιηζηηθά, κε απεξγίεο θαη δεκφζηεο παξεκβάζεηο, φζν θαη κε πξνζθπγέο, απηφλνκα 

ή θαη  καδί κε ηε ΓΔΔ ζην πκβνπιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο.  

Ζ Οκνζπνλδία ππνζηήξημε έγθαηξα, επαλεηιεκκέλα θαη ζζελαξά φηη νη αλαηξνπέο απηέο : 

 αθχξσζαλ ηε ζπιινγηθή απηνλνκία θαη έζεζαλ ηε ρψξα ζε θαζεζηψο εμαίξεζεο απφ 

ζεκειηψδεηο επξσπατθνχο εξγαζηαθνχο ζεζκνχο.  
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 παξαβίαζαλ θαη ζηξέβισζαλ νπζηψδεηο παξακέηξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Μνληέινπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε, Γηεζλείο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ηελ ίδηα 

ηε ζπλζήθε Δ.Δ. γηα ηελ επηθνπξηθφηεηα ζηα θνηλσληθά ζέκαηα.   

 επηβάξπλαλ ηνλ ήδε αξλεηηθφ, ιφγσ χθεζεο θαη αλεξγίαο, ζπζρεηηζκφ δχλακεο αλάκεζα 

ζηα ζπλδηθάηα θαη ζηνπο εξγνδφηεο.  

 επέβαιαλ λένπο εξγαζηαθνχο «θαλφλεο», φρη πηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαδφκελνπ, 

αιιά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ... «δπλεηηθνχ επελδπηή».  

 αλέηξεςαλ ζεκειησκέλεο θαη αθξηβνπιεξσκέλεο αζθαιηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη 

δηθαηψκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ.  

 ‘Οπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο δξάζεο ηεο (βι. ζην Γ’ Μέξνο ηνπ 

Απνινγηζκνχ θαη ζηνπο απνινγηζκνχο ησλ Γξακκαηεηψλ), ζε απηέο ηηο ηδηαίηεξα δπζκελείο γηα ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζπλζήθεο,  ε ΟΣΟΔ : 

- θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη μαλά ηνλ θνξπθαίν ζεζκφ ηεο θιαδηθήο Δ, κε ηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή, ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, λέαο θιαδηθήο Δ. Ζ λέα θιαδηθή Δ 

2016-2018 δηαηεξεί ελεξγά, βειηηψλεη θαη επεθηείλεη  ηα θιαδηθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

Απνηειεί ηε βάζε θαη ηελ εγγχεζε ησλ ζεκειησδψλ κηζζνινγηθψλ θαη εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ  γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ. Παξακέλεη ψο ζήκεξα κηα απφ ηηο 

ειάρηζηεο θιαδηθέο Δ πνπ ππνγξάθνληαη  ζηε ρψξα. .  

- παξελέβε ελεξγά γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θιαδηθψλ Δ, ζε ππνζηήξημε ησλ 

ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο.    

- πέηπρε λα απνηξέςεη  νκαδηθέο απνιχζεηο  θαηά ηηο αλαδηαξζξψζεηο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

«ζρεδίσλ εμπγίαλζεο» ησλ ηξαπεδψλ. 

- ππνζηήξημε ηα ζσκαηεία-κέιε  γηα επηρεηξεζηαθέο Δ πνπ λα ζσξαθίδνπλ ηελ 

απαζρφιεζε θαη λα κε ζίγνπλ θιαδηθά δηθαηψκαηα. 

- πξνάζπηζε,  κε ζπλδηθαιηζηηθά θαη κε έλδηθα κέζα, ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ απέλαληη ζηηο αιιεπάιιειεο αλαηξνπέο πνπ επέθεξε ν λφκνο 

Καηξνχγθαινπ.  

- πξνψζεζε ηελ ελφηεηα δξάζεο ηνπ ζ.θ. ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, κε ζηφρν ηε ζπζπείξσζε θαη  

ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο θάιπςε απφ ηα ζπλδηθάηα. 
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- βειηίσζε ηηο παξεκβάζεηο θαη ηνλ  ζπληνληζκφ ηεο κε ηα επξσπατθά ζπλδηθάηα ηνπ θιάδνπ, 

αμηνπνηψληαο δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλδηθαιηζηηθέο ζπλαληήζεηο, ζπλδηαζθέςεηο θαη 

ζπλέδξηα, ζηηο νπνίεο ε ΟΣΟΔ ζπκκεηείρε ελεξγά, πξνσζψληαο ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ θιάδνπ καο.   

- επέλδπζε ζηελ απνηειεζκαηηθή δηάδνζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο απήρεζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ 

ζ.θ. ηνπ θιάδνπ  ζηνπο ζπλαδέιθνπο  θαη ζηελ θνηλή γλψκε 

 

3. Η κλεκνληαθή ζηήξημε ηειείσζε, νη κλεκνληαθέο δεζκεχζεηο θαη πνιηηηθέο 

παξακέλνπλ.  

 

Απφ ηελ 21ε Απγνχζηνπ ε ρψξα καο βγήθε απφ ην 3ν Πξφγξακκα ζηήξημεο ΓΝΣ-ΔΚΣ-Δπξ. 

Δπηηξνπήο.-ESM  

Απηή σζηφζν ε εμέιημε δελ επηδέρεηαη παλεγπξηζκνχο, νχηε επαλάπαπζε, αθνχ ηα βάξε θαη ηα 

πξνβιήκαηα εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ηφζν γηα ηε ρψξα, φζν, πνιχ πεξηζζφηεξν, γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ θαη πνιπζπδεηεκέλν παξάδεηγκα νη «νπξέο» πνπ αθήλεη ην 3ν Μλεκφλην, κε ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ε Κπβέξλεζε γηα ην Αζθαιηζηηθφ. Μεηά  ηηο 22 πεξηθνπέο ηνπ λφκνπ 

Καηξνχγθαινπ, πνπ αθαίξεζαλ 10 δηο απφ ηηο ζπληάμεηο, απφ 1.1.2019 ε Κπβέξλεζε έρεη 

δεζκεπηεί απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο φηη νη πθηζηάκελεο ζπληάμεηο ζα πεξηθνπνχλ εθ λένπ, κεζσ 

ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο, κε ζηφρν ηελ πιήξε εμάιεηςή ηεο. Παξάιιεια, έρεη δεζκεπηεί λα 

κεηψζεη ην αθνξνιφγεην απφ ηελ 1.1.2020.  

Μφλν κε απηέο ηηο δπν δεζκεχζεηο, εθηηκάηαη φηη νη ζπληαμηνχρνη ζα ράζνπλ αθφκα 1-3 ζπληάμεηο 

εηήζηα. Ζ επηβάξπλζε είλαη ηέηνηα, πνπ δελ αλαηξείηαη νχηε κε ηηο πνιπδηαθεκηδφκελεο θαη 

κάιινλ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο αλαβνιέο ησλ πεξηθνπψλ ζηηο ζπληάμεηο, νχηε βέβαηα κε 

πεξηζηαζηαθά «θηινδσξήκαηα» ζηνπο θησρφηεξνπο. 

Απφ ηε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ ζα έρνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο θαη νη εξγαδφκελνη, αθφκα θαη 

νη πην ρακειφκηζζνη. Απψιεηεο πνπ ηζνδπλακνχλ κε ηνπιάρηζηνλ κηζφ κηζζφ εηεζίσο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε έμνδνο απφ ηα κλεκφληα ζεκαίλεη ζπλερηδφκελεο δεζκεχζεηο θαη ζηελή 

αλα ηξίκελν επηηήξεζε απφ ηνπο πηζησηέο ηεο Δπξσδψλεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, ρσξίο  πιένλ  

ηελ παξνρή, ψο αληάιιαγκα, ρακειφηνθσλ δαλεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ.  
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Απν εδσ θαη πέξα ε Διιάδα ζα πξέπεη λα δαλείδεηαη θαηεπζείαλ απφ ηηο αγνξέο, αιιηψο ζα 

εμαληιήζεη πνιχ ζχληνκα ην δηαζέζηκν ζήκεξα «καμηιάξη» ξεπζηφηεηαο, πνπ ηεο επηηξέπεη λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο ην πνιχ κέρξη ην 2022.  

ήκεξα ηα επηηφθηα ηνπ 10εηνχο νκνιφγνπ παξακέλνπλ πάλσ απφ ην 4%, θφζηνο απαγνξεπηηθφ 

γηα εμσηεξηθφ δαλεηζκφ απφ ηηο αγνξέο.  Παξάιιεια, ε ρψξα έραζε ην waiver, δειαδή ηε 

δπλαηφηεηα λα ιακβάλνληαη θξαηηθά νκφινγα σο εγγχεζε γηα ηνλ θξαηηθφ δαλεηζκφ θαη γηα ηνλ 

δαλεηζκφ ησλ ηξαπεδψλ, παξά ηα ηζρχνληα επίπεδα αμηνιφγεζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Αθφκα, 

δελ θαηάθεξε λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο ΔΚΣ, κε  φ,ηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη γηα ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο θαη ηηο επελδχζεηο. 

Οπζηαζηηθά, ε ρψξα  παξακέλεη έγθιεηζηε ζε κηα  ηδηφκνξθε «θπιαθή ρξένπο», δέζκηα ησλ 

πηζησηψλ θαη ησλ δαλείσλ πνπ ηεο ρνξεγήζεθαλ, ηα νπνία παξακέλνπλ ζε εμαηξεηηθά πςειφ 

επίπεδν. Σν πςειφ ρξένο (183% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 έλαληη 130% ην 2010) ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

επάισηε ζηηο νξέμεηο θαη ζηηο αλαηαξάμεηο ησλ αγνξψλ. Αθφκα θαη αλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ 

αγνξψλ θαη ησλ δαλεηζηψλ ηεο ε Διιάδα ζπκπεξηθεξζεί «άςνγα», εχθνια κπνξεί λα πέζεη ζχκα 

δηεζλψλ αλαηαξάμεσλ.  

πλαθφινπζα δελ ρσξεί θακηά επαλάπαπζε. Οη «δηεπζεηήζεηο» ηνπ ρξένπο πνπ ζπκθψλεζε ε 

Κπβέξλεζε νπζηαζηηθά κεηαζέηνπλ ην πξφβιεκα θαη ηα θχξηα βάξε απνπιεξσκήο ζην -νξαηφ, 

πάλησο- κέιινλ, θξαηψληαο ηε ρψξα δεζκεπκέλε γηα πνιχ πεξηζζφηεξν δηάζηεκα:   

 κέζσ ηνπ Τπεξηακείνπ ε δεκφζηα πεξηνπζία δεζκεχεηαη γηα ηα επφκελα 99 ρξφληα.   

 ε ρψξα δεζκεχεηαη κε ζηφρνπο πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ 3.5% κέρξη ην 2022 θαη 2.2% 

κέρξη ην 2060, πιενλαζκάησλ πνπ είλαη εγγελψο πθεζηαθά  θαη ππνλνκεχνπλ 

νπνηαδήπνηε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή.  

Γηα ηνπο δηεζλείο αλαιπηέο ην παξαπάλσ είλαη έλα πξσηνθαλέο εγρείξεκα, ειάρηζηα εθηθηφ 

αθφκα θαη ζε πνιχ θαιχηεξνπο θαηξνχο, πφζν κάιινλ κεηά απφ ηέηνηαο έθηαζεο θξίζε θαη χθεζε 

ζηε ρψξα, αιιά θαη κε ηφζε ζσξεπκέλε πνιηηηθή δπζαξέζθεηα απφ κεγάια ζηξψκαηα ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο: ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο 

πεξηζηαζηαθά απαζρνινχκελνπο, ηνπο κηθξνκεζαίνπο, ηνπο αγξφηεο....  

Η ιχζε απηή ζπκθέξεη, σζηφζν, ηνπο πηζησηέο ηεο επξσδψλεο, γη‟ απηφ θαη -ελφςεη 

Δπξσεθινγψλ- δελ θείδνληαη επαίλσλ γηα ηηο ζπζίεο ησλ ζπκπνιηηψλ καο. Με απηέο ηηο 

ζπζίεο, ιέλε, «θεξδίζακε ην αχξην». Ορη φκσο, θαζψο θαίλεηαη, ην...κεζαχξην!!!   

Οη πηζησηέο ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηε ρψξα γηα δεθαεηίεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γελ ζα ρξεηάδεηαη λα ινγνδνηήζνπλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο ησλ ρσξψλ 
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ηνπο γηα λέα δάλεηα ζηήξημεο ή γηα ηπρφλ απψιεηα (θνχξεκα) ζηα δάλεηα πνπ ήδε ρνξήγεζαλ 

ζηελ Διιάδα. 

ην κεηαμχ ηα κεγάια πξνβιήκαηα παξακέλνπλ:  

- Η δξαζηηθή θησρνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 1/3 απεηιείηαη κε θηψρεηα.  

- Η απαξάδεθηα πςειή αλεξγία πνπ «κεηψλεηαη» θχξηα κε πεξηζηαζηαθέο πξνζιήςεηο, 

θαθνπιεξσκέλεο «δνπιεηέο ηνπ πνδαξηνχ», θαζψο θαη κε ηε ζπλερηδφκελε κεηαλάζηεπζε 

ησλ λέσλ, ηδίσο ησλ λέσλ κε πξνζφληα ή θαη κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εξγαδφκελσλ θαη 

ζηειερψλ, ζην εμσηεξηθφ.  

- Ο ζπλερηδφκελνο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε αθξαία απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα, κε ζπζηεκαηηθή ππνλφκεπζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Απηά ηα αλέρζεθε θαη κάιηζηα  ηα ελίζρπζε ε παξνχζα 

Κπβέξλεζε, αληί λα πεηχρεη, φπσο αληίζεηα είρε αξρηθά ζπκθσλήζεη κε ηνπο δαλεηζηέο, ηελ 

ηαρεία απνθαηάζηαζε ησλ «επξσπατθψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ», ψζηε λα πάςεη ε ρψξα λα 

απνηειεί αθξαίν παξάδεηγκα εξγαζηαθήο απνξξχζκηζεο ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ.  

- Η πξσηνθαλήο θνξνινγηθή αθαίκαμε ησλ κηθξνκεζαίσλ, ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, 

ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ αγξνηψλ.  

- Σα Capital controls, ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

- Η ειιεηςε επελδχζεσλ θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζηεξηγκέλεο ζε ζχγρξνλεο, θαηλνηφκεο 

βάζεηο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία.  

- Οη ηξαγηθέο ειιείςεηο ζηελ παηδεία θαη ηελ πγεία, ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζηηο ππνδνκέο  

θ.α. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ ε Διιάδα θαηέρεη ηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ 35 θξαηψλ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο Τγείαο θαη Παηδείαο, ελψ θαηαιακβάλεη 

ηελ φγδνε ζέζε απφ ην ηέινο ζηελ θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο. 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ε Διιάδα δελ είλαη ν Οδπζζέαο πνπ έθηαζε, ζηελ Ηζάθε ηνπ. Δίλαη (φπσο 

έγξαςαλ νη Times)  ν Φεηδηππίδεο, πνπ έζπεπζε λα αλαγγείιεη ηε λίθε - θαη χζηεξα έπεζε 

λεθξφο!     

Παξά ηηο πξσηνθαλείο ζπζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ καο, ε ρψξα παξακέλεη 

απνδπλακσκέλε θαη εγθισβηζκέλε ζηελ παγίδα ρξένπο. Γηα λα βγεη απφ απηήλ, ρξεηάδεηαη έλα 

ζνθ ηζρπξήο αλάπηπμεο, κε ζρέδην, δηάξθεηα θαη κε ζαθή αιιαγή πνιηηηθήο. Μηαο αλάπηπμεο 
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πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Μαθξηά απφ ηηο 

λενθηιειεχζεξεο αγθπιψζεηο ηεο εμσζηξέθεηαο κε ζπλερή εζσηεξηθή ππνηίκεζε κηζζψλ θαη 

εηζνδεκάησλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, φηαλ θαιά γλσξίδνπκε φηη ζήκεξα γηα ηηο 

επελδχζεηο κε πξννπηηθή, εγρψξηεο θαη μέλεο, άιινη είλαη νη θξίζηκνη απνηξεπηηθνί παξάγνληεο.   

Δπίθεηηαη, άξαγε, -θαη πφηε- κηα ηέηνηα αλάπηπμε; ην δηάζηεκα 2010-2018 εθηηκάηαη φηη 

πάξζεθαλ κέηξα 67 δηο επξψ ή 36,5% ηνπ ΑΔΠ. Οη επεξρφκελεο πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο θαη 

ζην αθνξνιφγεην γηα ηελ πεξίνδν 2019-2022 εθηηκάηαη φηη αλέξρνληαη ζε επηπιένλ 18,5 δηο 

επξψ, θάηη πνπ αλακθίβνια ζα ηξνθνδνηήζεη απφ κφλν ηνπ λέεο πθεζηαθέο πηέζεηο.   

Μεηά ηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 25%, αλακέλεηαη θάπνηα βξαρππξφζεζκε αλάθακςε 

(2% ην 2018 θαη 2,4% ην 2019). χκθσλα φκσο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΣ  ε  αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζα θπκαλζεί κεζνκαθξνπξφζεζκα κφιηο ζην 1,2% εηεζίσο. Δάλ ινηπφλ δελ 

ππάξμεη νπζηαζηηθή αιιαγή πνξείαο θαη πνιηηηθψλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζηελ Δ.Δ, 

ηα  πεξηζψξηα θαη νη πξννπηηθέο νπζηαζηηθήο βειηίσζεο γηα ηε ρψξα θαη ηνπο πνιίηεο ηεο 

πξνκελχνληαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα,   

πλεθηηκψληαο ηα παξαπάλσ, είλαη δχζθνιν λα αηζηνδνμνχκε θαη γηα νπζηαζηηθεο 

βειηηψζεηο ζην Αζθαιηζηηθφ θαη ζηνπο εξγαζηαθνχο ζεζκνχο.  

Ζ πνιπδηαθεκηζκέλε απφ ηελ Κπβέξλεζε «επαλαθνξά ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ» κε ηε ιήμε 

ησλ Μλεκνλίσλ, κε φρεκα θπξίσο ηελ «απηφκαηε» επαλαθνξά ηεο αξρήο ηεο επέθηαζεο  ησλ 

θιαδηθψλ Δ θαη ηεο αξρήο ηεο εχλνηαο ζηε ζπξξνή θιαδηθψλ-επηρεηξεζηαθψλ Δ, κάιινλ 

παξαβιέπεη ηα αθφινπζα:  

1. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο3 (κλεκνληαθφ πξναπαηηνχκελν) γηα 

ηελ επαλαθνξά ηεο επέθηαζεο ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο «...ζε περίπηωζη 

μη σποβολής από ηην εργοδοηική οργάνωζη ηοσ μηηρώοσ μελών ηης και ηης 

ζσνακόλοσθης αδσναμίας ηήρηζης ηης προβλεπόμενης διαδικαζίας, η επέκηαζη ηης 

ζσλλογικής ζύμβαζης δεν είναι δσναηή.": ‘Δηζη φκσο ζα ηηκσξνχληαη φινη νη κε άκεζα 

θαιππηφκελνη απφ Δ, κέζσ ησλ ζπκβαιιφκελσλ νξγαλψζεψλ ηνπο, εξγαδφκελνη ηνπ 

θιάδνπ, ράλνληαο νπνηαδήπνηε θάιπςε πέξαλ εθείλεο ηεο ΔΓΔ. Καη απηφ άλεπ ινηπψλ 

νριήζεσλ ή θπξψζεσλ γηα ηελ εξγνδνηηθή νξγάλσζε πνπ ζα "ακειεί" λα δψζεη ζηνηρεία. 

....  

                                                           
3
 Αρικμ. πρωτ.: οικ. 32921/2175/2018 Έλεγχοσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων του άρκρου 11 παρ.2 του ν. 

1876/1990 
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2. ηελ Διιάδα -θαη φρη κφλν- πξηλ ηηο κλεκνληαθέο παξεκβάζεηο ε επέθηαζε ησλ Δ 

γηλφηαλ έμσ απφ ηα ζηελά θξηηήξηα ηνπ 51%. Θεσξείην φηη κε κηα επέιηθηε ρξήζε ηνπ 

θξηηεξίνπ εμππεξεηείην επί ηεο νπζίαο ην δεκφζην ζπκθέξνλ  

a. ζε πεξηπηψζεηο αλαγθαίαο ξχζκηζεο εμαηξεηηθά αξξχζκηζησλ αγνξψλ εξγαζίαο,  

b. γηα ηελ απνηξνπή αζέκηηεο επηβξάβεπζεο θαθφπηζησλ πξαθηηθψλ -ι.ρ. θπγή απφ 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο γηα ηελ απνθπγή δεζκεχζεσλ- ή θαη πξαθηηθψλ αζέκηηνπ 

θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ,  

c. γηα ηελ θχξσζε ζεκαληηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ  

Απηή ηελ αλάγθε επηζήκαλαλ, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο, νη αλεμάξηεηνη εηδηθνί 

Κπβέξλεζεο-Θεζκψλ ζην ηφηε πφξηζκά ηνπο, πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα θαζφξηδε ηηο 

"βέιηηζηεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο" νη νπνίεο ζα ίζρπαλ εθεμήο ζηε ρψξα, φπσο αξρηθά είρε 

ζπκθσλήζεη ε Κπβέξλεζε κε ηνπο ζεζκνχο... Σειηθά ε Κπβέξλεζε δέρζεθε κφλν ην 

θξηηήξην ηνπ 51%.  

3. Μπνξεί  ηππηθά λα απνθαζίζηαηαη  ε αξρή ηεο επέθηαζεο,  ζηελ πξάμε είλαη φκσο 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πηάζεη ε θιαδηθή εξγνδνηηθή νξγάλσζε ην 51% ηεο απαζρφιεζεο, 

εηδηθά ζε θιάδνπο γεκάηνπο αλνξγάλσηνπο κηθξνκεζαίνπο, ππεξγνιάβνπο, άηππεο 

εξγαζηαθέο κνξθέο θαη ζε απνξπζκηζκέλεο αγνξέο εξγαζίαο,  ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

επέθηαζε ησλ Δ ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Καηά ζπλέπεηα,  

a. πάιη ζα επηβξαβεχνληαη νη πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ απφ θαθφπηζηνπο 

εξγνδφηεο, πνπ ζα εγθαηαιείπνπλ ηηο νξγαλψζεηο ηνπο γηα λα κε δεζκεχνληαη απφ 

Δ. 

b. εθ ησλ πξαγκάησλ, ζα ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο γεληθήο ηζρχνο θιαδηθέο Δ. 

πλεπψο ζρεηηθνπνηείηαη θαη ε ζεκαζία ηεο επαλαθνξάο ηεο αξρήο ηεο εχλνηαο, 

αθνχ ζα ζπαλίδνπλ  νη γεληθήο ηζρχνο θιαδηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ζπξξένπλ κε επηρεηξεζηαθέο. 

4. ‘Οπσο πνιιαπιά έρνπλ ππνζηεξίμεη θαη απνδείμεη ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, ε ίδηα ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη εθαηνληάδεο έγθπξνη θνξείο θαη κειεηεηέο νη θιαδηθέο Δ 

απνηεινχλ κνριφ ζχγρξνλεο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ νηθνλνκία, κε επέλδπζε ζηε 

γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία, ρσξίο εξγαζηαθή ππνβάζκηζε απφ εξγνδφηεο πνπ επηδηψθνπλ 

κέζσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. Ζ εηζαγσγή, επνκέλσο, 

αζθπθηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ επέθηαζε ησλ θιαδηθψλ Δ, αλ φρη αληηθηλήηξσλ ζηε 
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ζχλαςή ηνπο, είλαη πνιιαπιά βιαπηηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία ζπλνιηθφηεξα. 

5. Γηα ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ησλ Δ (ι.ρ. επέθηαζε δηάξθεηαο ηζρχνο θαη κεηελέξγεηα 

κεηά ηε ιήμε, εξγνδνηηθά ειεγρφκελεο Δ απφ «ελψζεηο πξνζψπσλ», νπζηαζηηθή 

απνθαηάζηαζε ξφινπ ΔΓΔ θιπ), αιιά θαη γηα ηηο πνιπάξηζκεο ινηπέο κλεκνληαθέο 

αλαηξνπέο ζηα εξγαζηαθά θαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, πνπ αλέηξεςαλ θαη ηνπο 

πξαγκαηηθνχο ζπζρεηηζκνχο δχλακεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, πξνο ην παξφλ 

δελ δηαθαίλεηαη θακηά πξφζεζε αιιαγήο. Αζθνχληαη, αληίζεηα, ζπλερείο πηέζεηο απφ 

εγρψξηα θαη μέλα ζπκθέξνληα γηα παξαπέξα επηδείλσζή ηνπο.  

6. Ο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρνπλ de facto επηβιεζεί θαη 

εληαζεί. Θα ζπλερίζνπλ κάιηζηα λα εληείλνληαη κέζσ ησλ αζηαζψλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο, ηεο λνκαδηθήο απαζρφιεζεο, ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ ςεπην-

απηναπαζρφιεζεο θαη απαζρφιεζεο ζε ςεθηαθέο πιαηθφξκεο, θαζψο θαη κέζσ ηεο 

εγρψξηαο ή εμσρψξηαο εμσηεξίθεπζεο δξαζηεξηνηήησλ. ‘Οια απηά δηεπθνιχλνληαη θαη 

πξνζιακβάλνπλ λέεο δηαζηάζεηο απφ ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ηηο λέεο ζπλέπεηεο 

ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα ζπλδηθάηα θαη νη θξαηηθνί 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί.  

7. ηελ επνρή ησλ απμεκέλσλ δηεπηρεηξεζηαθψλ δηαζπλδέζεσλ, νη επηρεηξεζηαθέο Δ δελ 

αξθνχλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ζπλζήθεο ζηνηρεηψδνπο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπιινγηθήο 

ξχζκηζεο ησλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο, εάλ δελ  ζπλδπάδνληαη κε επξχηεξεο 

εκβέιεηαο Δ, πνπ λα ξπζκίδνπλ θαη ηνλ πεξίγπξν ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν θιάδνπ/ηνκέα.  

8. ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ «θαλνληθά εξγαδφκελσλ» 

εληφο επηρείξεζεο θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ  άηππα εξγαδφκελσλ, κηζζσηψλ ή κε 

εκθαλψο κηζζσηψλ «ζηηο παξπθέο» ή θαη εθηφο απηήο, απνηεινχλ ζπγθνηλσλνχληα 

δνρεία.  Γηα απηφ ρξεηάδνληαη φρη κφλν ε ζπλεπζχλε  ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε-εληνιέα γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ, φπσο  πξφζθαηα λνκνζέηεζε ε Κπβέξλεζε, 

αιιά  θαη ν  δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο εμσηεξίθεπζεο θαη ηεο νπζηαζηηθά αξχζκηζηεο 

λνκαδηθήο εξγαζίαο, φζν θαη ε εμάιεηςε ησλ θηλήηξσλ πνπ έρνπλ νη εξγνδφηεο λα 

θαηαθεχγνπλ ζε απηέο ηηο κνξθέο.  

„Οια ηα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ γηα ην ζ.θ. φηη : 
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- παξά ηηο θπβεξλεηηθέο δηαθεξχμεηο, ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά κέησπα 

κέλνπλ αλνηθηά, κε πην άκεζν θαη θξίζηκν κέησπν γηα ηνλ θιάδν ηελ πξνζηαζία ηεο 

εξγαζίαο.   

- ε  δηαηήξεζε θαη ε πξνάζπηζε ησλ θιαδηθψλ Δ, θαζψο θαη ησλ ζεκειησδψλ 

εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζεζκψλ παξακέλνπλ θξίζηκν ζηνίρεκα 

θαη θνξπθαίν θαζήθνλ γηα ην ζ.θ.  ηνπ θιάδνπ, έλα κεγάιν δεηνχκελν γηα ην ζ.θ. 

νιφθιεξεο  ηεο ρψξαο. 

- νη πξνθιήζεηο γηα ηνλ θιάδν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο παξακέλνπλ. Δάλ σζηφζν 

ζπλεθηηκήζνπκε ηηο επεξρφκελεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο, πνιιά δεηήκαηα, φπσο ε 

πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ νθείινπλ λα κπνχλ ζε λέα 

βάζε, απαηηψληαο απφ ην ζ.θ. πην νινθιεξσκέλεο θαη άκεζεο απαληήζεηο.   
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Γ. Απφ ην 31ν ζην 32ν πλέδξην: 

πλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο δξάζεο ηεο ΟΣΟΔ  

(Γεθ 2015- Οθη. 2018). 

 

Δεκ. 2015-2016 

 

Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηεο λέαο Γηνίθεζεο ηεο Οκνζπνλδίαο (14/12/2015) θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ αμφλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο  πνπ απνθάζηζε ην 31ν ηεο πλέδξην, ε 

δξάζε ηεο ΟΣΟΔ επηθεληξψζεθε ζηα αθφινπζα: 

 

-Γεκφζηα Παξέκβαζε ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ην λνκνζρέδην ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηα θφθθηλα 

δάλεηα,  κε ηελ εθηίκεζε φηη ε πνιηηηθή δηαρείξηζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ θνξπθαίνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ γίλεηαη κε ηξφπν πξφρεηξν θαη θαηά ζπλέπεηα επηθίλδπλν γηα 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, γηα ηηο Σξάπεδεο θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ άξνλ – άξνλ νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο δαλεηζηέο γηα ην 

ζέκα απηφ. (15/12/2015) 

- Γηακφξθσζε θαη ςήθηζε, κε ηζρπξή πιεηνςεθία, ηνπ πιαηζίνπ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

λέαο Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο απφ ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο ΟΣΟΔ, ζηελ 

πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ κεηά ην 31ν Παλειιαδηθφ πλέδξην ηνπ θιάδνπ. (21/12/2015).   

Ζ δηεθδίθεζε ηεο λέαο θιαδηθήο Δ απνηέιεζε ζέκα πξνηεξαηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε κέρξη ηφηε 

ηζρχνπζα Δ έιεγε ζηηο 31/12/15 θαη νη εμειίμεηο πνπ πξνδηαγξάθνλην, εμαηηίαο ησλ 

κλεκνληαθψλ επηινγψλ,  θξίζεθαλ ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο.   

Κεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο θιαδηθήο δηεθδίθεζεο απνηέιεζαλ  ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ην επίπεδν ηεο αμηνπξεπνχο ακνηβήο ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ αζθάιεηαο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη πξννπηηθήο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.  

Δηδηθφηεξα, ζην επίθεληξν ησλ δηεθδηθήζεσλ ηεο θιαδηθήο Δ ηέζεθαλ 3 βαζηθνί άμνλεο: 

α. Δηζνδεκαηηθφ 

Τπεξάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, κε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ 

απσιεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 
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β. Πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο 

Πξνζηαζία ηεο Απαζρφιεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν κε ξήηξα δηαζθάιηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηψλ, κέηξσλ θαη θαλφλσλ ζηήξημεο ηεο 

απαζρφιεζεο. 

γ. Λνηπά ζέκαηα 

- Ρπζκίζεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη αιιειεγγχεο  

- πγθξφηεζε Γηκεξνχο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθνχ θιαδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Τγείαο θαη Πξφλνηαο, πνπ ζα παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθά 

νινθιεξσκέλεο παξνρέο πγείαο ζηνπο ηξαπεδνυπαιιήινπο (ελ ελεξγεία θαη 

ζπληαμηνχρνπο) θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

- Καζνιηθή εθπαίδεπζε – ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. 

- Ηζφηεηα – Ίζεο επθαηξίεο – πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

- Κιαδηθφο θνξέαο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. 

 

Σν  πιαίζην δηεθδίθεζεο ηεο θιαδηθήο Δ νξηζηηθνπνηήζεθε, εμεηδηθεχζεθε θαη ζηάιζεθε ζηηο 

Γηνηθήζεηο ζηηο 13-1-2016. 

 

-  πκκεηνρή (4-2-2016) ηεο ΟΣΟΔ ζηελ Παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε ελάληηα ζηηο 

ηζνπεδσηηθέο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο γηα ην Αζθαιηζηηθφ, γηα ηε ζπξξίθλσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ, γηα ηελ αθξίβεηα, γηα ηελ αλεξγία, γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

αδηεμφδσλ, πνπ βηψλνπλ ε ρψξα καο θαη ν ιαφο καο. 

Ζ ΟΣΟΔ θαη νη εξγαδφκελνη ζηηο Σξάπεδεο ζηεξημαλ  ηελ θνηλή πξνζπάζεηα φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, πξνβάιινληαο  ηαπηφρξνλα ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ην Αζθαιηζηηθφ θα ην 

δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ηεο θιαδηθήο ..Δ. πνπ βξηζθφηαλ ήδε ππφ δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο 

Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ. 

 

- Δηδηθή ελεκεξσηηθή έθδνζε ηεο Γξακκαηείαο Αζθαιηζηηθνχ ΟΣΟΔ γηα ηηο  αιιαγέο ζην 

αζθαιηζηηθφ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ πνπ επηθέξεη ην λέν ζρέδην ηεο Κπβέξλεζεο. 

(03/02/2016) 
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- Τζηεξα απφ πνιπήκεξεο θαη ζχλζεηεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

Σξαπεδψλ, θαηάιεμε ζε ζπκθσλία, ε νπνία εγθξίζεθε  κε κεγάιε πιεηνςεθία απφ ην Γ.. 

ηεο ΟΣΟΔ. Τπνγξαθή ηεο λέαο θιαδηθήο Δ ζηηο 16-3-2016.   

Με ηε λέα θιαδηθή Δ:  

 δηαζθαιίδεηαη ην πθηζηάκελν εηζφδεκα ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ 

Μηζζνινγίνπ,  

 πξνζηαηεχεηαη ε απαζρφιεζε, κε ηε ξεηή δήισζε βνχιεζεο ησλ Σξαπεδψλ γηα ηελ 

απνηξνπή απνιχζεσλ.  

 αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ, θαηνρπξψλνληαη θαη δηεπξχλνληαη 

παξνρέο πξφλνηαο. 

 μεθηλά ζε ηερληθφ επίπεδν ε δηαδηθαζία κεηαμχ Σξαπεδψλ θαη ΟΣΟΔ γηα ηε δεκηνπξγία 

θιαδηθνχ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο γηα φινπο ηνπο 

ηξαπεδνυπαιιήινπο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  

 εθδειψλεηαη έκπξαθηα θαη δηαζθαιίδεηαη ε θξνληίδα θαη ε νθεηιφκελε ηδηαίηεξε 

κεηαρείξηζε γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ),  

 κε ηελ αθξνηειεχηηα δηάηαμε θαηνρπξψλνληαη φιεο νη πξνεγνχκελεο ζπιινγηθέο 

ξπζκίζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ. 

 

- Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηεο ΟΣΟΔ ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ λέα θιαδηθή Δ 

Δπηηξνπή γηα ην «Κιαδηθφ πκπιεξσκαηηθφ Πξφγξακκα Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (7-4-2016) 

 

- πκκεηνρή ηεο ΟΣΟΔ  ζηε 48σξε Απεξγία ηεο ΓΔΔ ηεο 6-7/5/2016 ελάληηα ζην λνκνζρέδην 

ηεο Κπβέξλεζεο γηα ην Αζθαιηζηηθφ θαη ην θνξνινγηθφ, πνπ εηζήρζεθε ζηη Βνπιή κε 

θαηεπείγνπζεο δηαδηθαζίεο, γηα λα ςεθηζηεί κέζα ζ’ έλα  αββαηνθχξηαθν.  

 

-Δλφςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ λνκνζρεδίνπ θαη κεηά ηελ αηθληδηαζηηθή θαηάζεζε 

απφ ηελ Κπβέξλεζε εθπξφζεζκεο ηξνπνινγίαο ζηηο 7-5-2016 γηα ην Δληαίν Σακείν 

Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ), ε ΟΣΟΔ δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη θιηκαθίνπ 

ζηειερψλ ηεο πξνέβε ζε δηάβεκα έληνλεο δηακαξηπξίαο ζηνλ αξκφδην Τθππνπξγφ 

Δξγαζίαο θ. Σάζν Πεηξφπνπιν θαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ θ. Ν.Φξάγθν. Ζ 

ΟΣΟΔ ηνπο επηζήκαλε ηελ θάζεηε αληίζεζε ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ ζην ζχλνιν ηνπ 

λνκνζρεδίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο πνπ πιήηηνπλ ηφζν ηνπο ελ ελεξγεία 

ηξαπεδνυπαιιήινπο, νη αζθαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ησλ νπνίσλ νπζηαζηηθά θαηαξγνχληαη, φζν 
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θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο, πνπ ζα δνπλ ηηο ήδε κεησκέλεο ζπληάμεηο ηνπο λα ζπξξηθλψλνληαη 

άκεζα κε ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη κάιηζηα ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε ζρέζε κε 

ηνπο ινηπνχο ζπληαμηνχρνπο ηεο ρψξαο,  

 

- Παξάιιεια, ζηηο 8-5-2016, ε ΟΣΟΔ απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνπο Βνπιεπηέο 

Σξαπεδνυπαιιήινπο, ελφςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ λνκνζρεδίνπ θαη χζηεξα απφ 

ηελ αηθληδηαζηηθή θαηάζεζε εθπξφζεζκεο ηξνπνινγίαο ζηηο 7-5-1016 γηα ην Δληαίν Σακείν 

Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ).  

Ζ ΟΣΟΔ:  

* απαίηεζε λα κελ πεξάζνπλ νη αληηαζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ κεηψλνπλ άκεζα ηηο ζπληάμεηο 

ησλ ήδε ζπληαμηνχρσλ ηξαπεδνυπαιιήισλ κε πνζνζηά κεηψζεσλ πνπ θζάλνπλ νξηδφληηα  ζην 

30% θαη θαηαξγνχλ νξηζηηθά γηα φινπο αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα δεθαεηηψλ, πνπ έρνπλ 

θαηαθηεζεί κε ζθιεξνχο αγψλεο.  

* θάιεζε ηνπο βνπιεπηέο ηξαπεδνυπαιιήινπο ηεο Κπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο λα αληηδξάζνπλ 

έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη λα κελ ζπλαηλέζνπλ κε ηελ ςήθν ηνπο ζηελ θαηάξγεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, πνπ ζε άιιεο επνρέο θαη νη ίδηνη 

ραξαθηήξηδαλ σο «ηα ηεξά θαη φζηα» ηνπ θιάδνπ.  

 

- Απφθαζε θαη δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ αλαηξνπή, κε πνιπκέησπν αγψλα, 

ζπλδηθαιηζηηθφ θαη λνκηθφ, ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ςήθηζε ε Κπβέξλεζε. 

Παξάιιεια, πξνεηνηκαζία θαη πξνζθπγή ζηε Γηθαηνζχλε (Ηνχιηνο  2016) ελάληηα ζηελ 

παξάδνζε ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ ζηνλ έιεγρν ησλ δαλεηζηψλ, κε ζπλέπεηα ηνλ αθειιεληζκφ 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα απνβεί νιέζξηνο γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηελ 

ίδηα ηε ρψξα. 

 

- πλάληεζε (25-8-2016) θιηκαθίνπ ζηειερψλ ηεο ΟΣΟΔ κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο 

Κπβέξλεζεο θ. Γξαγαζάθε. ηε ζπλέληεζε απηή ε ΟΣΟΔ δήηεζε λα ελεκεξσζεί αθελφο γηα ηηο 

ζέζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο Κπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ 

Σξαπεδψλ θαη ηνπ ΣΥ, αθεηέξνπ γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ απηή πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη, 

πξνθεηκέλνπ νη Σξάπεδεο λα ζηεξίμνπλ επηηέινπο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηηο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ηεο ρψξαο.  
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Δζεζε επίζεο ην δήηεκα ηεο απνξξφθεζεο απνιπκέλσλ ζπλαδέιθσλ απφ ηηο πλεηαηξηζηηθέο 

Σξάπεδεο θαη ηελ BNP Paribas θαη δήηεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε λα ζπλδξάκεη ζηελ άκεζε 

εμεχξεζε ιχζεο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΟΣΟΔ αλαθέξζεθε ζηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα κνλνδηάζηαηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ θαη ηνπ ΣΥ, ηα νπνία θαηά ηε άπνςε ηεο 

ΟΣΟΔ νδεγνχλ ζε εθπαξαζχξσζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

θνξέσλ θαη ζε αθειιεληζκφ ησλ ηξαπεδψλ. Απαληψληαο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο 

αλαγλψξηζε φηη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηα θξηηήξηα πνπ επέβαιαλ νη δαλεηζηέο θαη 

ςήθηζε ε Κπβέξλεζε, δειψλνληαο κεηαμχ άιισλ, φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε Κπβέξλεζε ζηεξίδεη 

ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Γ ησλ Σξαπεδψλ.   

ζνλ αθνξά ζηα δεκνζηεχκαηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηξάπεδεο, ζέκα 

πνπ έζεζε επηηαθηηθά ε ΟΣΟΔ, ν θ. Γξαγαζάθεο ηφληζε φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη 

πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηνπο ζεζκνχο πιάλσλ αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδψλ. Γηα δε 

ηνπο απνιπκέλνπο απφ ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο θαη ηελ BNP Paribas, δήισζε φηη 

«ππάξρνπλ δπζθνιίεο γηα ηελ απνξξφθεζή ηνπο θαη φηη ην ζέκα ζα επαλεμεηαζηεί απφ ηελ 

Κπβέξλεζε». 

 

- Μαδηθή ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζην Παλεξγαηηθφ πιιαιεηήξην ηεο ΓΔΔ ζηε 

Θεζζαινλίθε, (10-9-2016) κε ζχλζεκα « Φηάλεη πηά! Γελ ζέινπκε λα καο «ζψζεηε» άιιν!» 

 

- Απφθαζε Γ.. ΟΣΟΔ θαη παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο (6-10-2016) 

 

- Απφθαζε Γ.. ηεο ΟΣΟΔ (6-10-2016) γηα Πξνζθπγή ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κε 

ζθνπφ ηελ αθχξσζε ηνπ αληηαζθαιηζηηθνχ λφκνπ 4387/12-5-2016, κε ηνλ νπνίν 

θαηαξγνχληαη νξηζηηθά ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα δεθαεηηψλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, γηα ηα 

νπνία έρνπλ θαηαβάιιεη ππέξνγθεο εηζθνξέο. 

Οη πξνζθπγέο ηεο ΟΣΟΔ απνθαζίζηεθε λα γίλνπλ ζε ηξία επίπεδα, πνπ ζα αθνξνχλ:  

α) ζηηο ζπλέπεηεο ζηηο Κχξηεο ζπληάμεηο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ 

β) ζηηο ζπλέπεηεο ζηηο Δπηθνπξηθέο ζπληάμεηο ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΣΔΑ 
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γ) ζηηο ζπλέπεηεο ζηηο ζπληάμεηο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ησλ Σακείσλ, πνπ είραλ εληαρζεί ζην 

Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ). 

- ηηο 21-10-2016 θαηάζεζε Πξνζθπγήο ηεο ΟΣΟΔ καδί κε ηελ Οκνζπνλδία ησλ 

πληαμηνχρσλ (ΟΣΟΔ) θαη κεγάιν αξηζκφ Πξσηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ-

Μειψλ ηεο ΟΣΟΔ θαη ησλ πληαμηνχρσλ, ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ), κε ζηφρν 

ηελ αθχξσζε ηνπ Νφκνπ Καηξνχγθαινπ 4387/2016 θαη ησλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, πνπ 

ηνλ εμεηδηθεχνπλ θαη αθνξνχλ ηφζν ζηηο θχξηεο, φζν θαη ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ησλ 

Σξαπεδνυπαιιήισλ. 

Οη αηηήζεηο, κε ηηο νπνίεο δεηείηαη απφ ην ηΔ λα αθπξσζνχλ νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ αληηαζθαιηζηηθφ λφκν Καηξνχγθαινπ ζπληάρζεθαλ απφ νκάδα λνκηθψλ ππφ ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπ Καζεγεηή Ξελνθψληα Κνληηάδε θαη επηθαινχληαη 11 ιφγνπο αθπξψζεσο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ: 

 ηελ έιιεηςε εηδηθήο, εκπεξηζηαησκέλεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο κειέηεο,  

 ηελ παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο λα εγγπάηαη ηελ επηθνπξηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε,  

 ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο σο παξακέηξνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε,  

 ηελ παξαβίαζε ηνπ δεδηθαζκέλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηηο πξφζθαηεο απνθάζεηο ηεο 

Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθέο ηηο πεξηθνπέο 

ησλ ζπληάμεσλ (2287-2290/2015),  

 ηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ,  

 ηε Γηεζλή χκβαζε Δξγαζίαο 102 θαη ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο.  

 

- Γηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα, ζηηο 4-11-2016 θαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο ΟΣΟΔ, ηεο 

Δπξσπατθήο πλάληεζεο ησλ ζπλδηθάησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ.  

Ζ Γηνίθεζε ηεο Οξγάλσζεο ησλ Δπξσπατθψλ πλδηθάησλ ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Κιάδνπ, 

(Σξαπεδψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ), απφ ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Νφηηαο Δπξψπεο 

ζπλεδξίαζε ζηελ Αζήλα, ελφςεη ηνπ Παλεπξσπατθνχ πλεδξίνπ ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα, 
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θαη θαηέιεμε ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ θιαδηθψλ Δ θαη ην 

αλαγθαίν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο Σξάπεδεο . 

Δηδηθφηεξα ηνλίζηεθε ε θνηλή βνχιεζε ησλ ζπλδηθάησλ ησλ ρσξψλ Ιηαιίαο, Ιζπαλίαο, 

Πνξηνγαιίαο, Διιάδαο, Κχπξνπ, Μάιηαο θαη Σνπξθίαο, πνπ ζπκκεηείραλ κε εθπξνζψπνπο 

ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε, γηα ηε ζηήξημε ζπλνιηθά ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε 

ζηφρν ηελ ππεξάζπηζε ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ. 

Μεηά ηελ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΔ, ηνλίζηεθε 

ηδηαίηεξα ε αλαγθαηφηεηα ζηήξημεο ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ κέζα απφ ηελ 

ζπληνληζκέλε παξέκβαζε ησλ ζπλδηθάησλ ηεο Δπξψπεο. Καη ηνχην δηφηη νη θιαδηθέο Δ δελ 

απνηεινχλ κφλν δεκνθξαηηθφ ζεζκφ ππεξάζπηζεο ζπιινγηθψλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, αιιά 

θαη δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί φξνπο γηα θνηλσληθή ζπλνρή θαη δηθαηφηεξε εηζνδεκαηηθή 

θαηαλνκή κε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ θαηαθεξκαηηζκνχ, ελψ, 

ηαπηφρξνλα, παξέρνπλ δπλαηφηεηεο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ νηθνλνκία. 

Γηα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πνπ ζέηεη ε Βαζηιεία ΗΗΗ γηα ηηο Σξάπεδεο, ε ΟΣΟΔ επεζήκαλε φηη 

απαηηείηαη έλα δηαθνξεηηθφ, επέιηθην θαη δίθαην  πιαίζην ξχζκηζεο, κε θαηάιιειν δηαρσξηζκφ 

ησλ ηξαπεδψλ, αλάινγα κε ην βαζκφ έθζεζήο ηνπο ζε θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο , ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ θαλνληζκφ 

γηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 

Ζ ΟΣΟΔ ππνγξάκκηζε επίζεο ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

- ην πιαίζην ησλ ζπζηεκαηηθψλ δεκφζησλ παξεκβάζεψλ ηεο γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ θιαδηθψλ Δ, αιιά θαη γηα ηε ζηήξημε ηεο αλαγθαίαο πιήξνπο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε αθνξκή ηηο ζπδεηήζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο κε ηνπο δαλεηζηέο γηα ηα εξγαζηαθά,  ε ΟΣΟΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΝΔ/ΟΣΟΔ 

δηνξγάλσζε εθδήισζε – παξέκβαζε ζηηο 29-11-2016, κε νκηιεηέο δηαθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο 

Ννκηθήο θαη Οηθνλνκνιφγνπο.  

Ζ εθδήισζε είρε ηδηαίηεξε απήρεζε, κε καδηθή ζπκκεηνρή ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ ηφζν ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, φζν θαη άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

- ηηο 28-11-2016 ε ΟΣΟΔ, καδί κε ηελ ΟΣΟΔ θαη ηηο πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, θαηέζεζαλ λέα πξνζθπγή ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ). Με απηήλ 
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δήηεζαλ ηελ αθχξσζε ηεο Δξκελεπηηθήο Δγθπθιίνπ ηνπ Νφκνπ Καηξνχγθαινπ 4387/2016, 

πνπ αθνξά ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΣΑΣ. Με ηελ ελ ιφγσ Δξκελεπηηθή εγθχθιην 

θαηαξγνχληαη θαηαζηαηηθά αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη επέξρνληαη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε βάξνο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ). 

 

- ηηο 8-12-2016 ε ΟΣΟΔ ζπκκεηείρε ζηελ 24σξε Παλειιαδηθή Απεξγία ηεο ΓΔΔ ελψλνληαο 

ηε θσλή θαη ηε δχλακή ηεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηεο ρψξαο, πνπ 

αγσλίδνληαη ελάληηα ζηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ηεο ιηηφηεηαο, ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ηζνπέδσζεο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, κε θεληξηθέο δηεθδηθήζεηο: 

 Σελ πξνζηαζία ηεο Απαζρφιεζεο, κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη 

απνηξνπή ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ. 

  Διεχζεξεο πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο, κε θπξίαξρν ξφιν ησλ Κιαδηθψλ πιινγηθψλ 

πκβάζεσλ. Οιηθή κεηελέξγεηα (ρσξίο πεξηνξηζκνχο) θαη απφιπηε ηζρχ ηεο αξρήο ηεο εχλνηαο. 

 Σελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ αληηαζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

ηζνπέδσζε ησλ δηθαησκάησλ, ζηε κφληκε νκεξία ησλ ζπληάμεσλ θαη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

  Σελ αλεκπφδηζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζε φια ηα επίπεδα κε θπξίαξρα δηθαηψκαηα, πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ εξγαζία απφ αλεμέιεγθηεο απνιχζεηο θαη ππεξαζπίδνπλ ηελ Απεξγία σο 

βαζηθφ φπιν – δηθαίσκα αληίζηαζεο θαη δξάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

   Οη ηξάπεδεο λα γίλνπλ κνριφο επαλεθθίλεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ζηφρν ηελ 

παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ρσξίο εμσγελείο παξεκβαηηζκνχο, 

πνπ επηρεηξνχλ λα αιινηψζνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ Γηνηθήζεσλ κε ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε θεξδνζθνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

 

-Καζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

επηθαηξνπνηεκέλσλ ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο Σξάπεδεο, ηηο 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο  θαη ην Αζθαιηζηηθφ, απφ ηηο Γξακκαηείεο Υ/Π πζηήκαηνο,  Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ θαη Αζθαιηζηηθνχ αληίζηνηρα, θαζψο θαη απφ ηνπο εηδηθνχο πκβνχινπο ηεο ΟΣΟΔ, κε 

ηελ αμηνπνίεζε θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ/ΓΗΚΔΣΔ. ηφρνο, ε ππνζηήξημε 

ησλ παξεκβάζεσλ ηεο ΟΣΟΔ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, ζην πιαίζην ηεο Uni. Δπίζεο, ε 
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ππνζηήξημε ζε παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ πιιφγσλ- κειψλ γηα ζέκαηα Υ/Π 

πζηήκαηνο, εθαξκνγήο ηεο θιαδηθήο Δ, αζθαιηζηηθά θιπ. 

2017 

 

Σν 2017, ε δξάζε ηεο ΟΣΟΔ επηθεληξψζεθε ζηα αθφινπζα: 

 

-  Μέρξη ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ζεηξά ζπλαληήζεσλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΣΟΔ κε ηηο 

Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ, κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο ΟΣΟΔ.  

ηηο ζπλαληήζεηο απηέο νη Γηνηθήζεηο αλέθεξαλ φηη ε αβεβαηφηεηα απνηξέπεη ηελ επηζηξνθή ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ θαλνληθφηεηα. πδεηήζεθε επίζεο ν ξφινο ησλ Σξαπεδψλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκία θαη εηδηθφηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο ζηα λνηθνθπξηά, ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ζηηο αλαδηαξζξψζεηο εξγαζηψλ θαζψο θαη ζηηο εθθξεκφηεηεο 

νξηζκνχ Γηνηθήζεσλ. Δπίζεο,  ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν.  

 

- Νέα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηηο θιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο. (9-3-2017) ε ζπλέρεηα 

ησλ δεκφζησλ παξεκβάζεψλ ηεο, ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

θιαδηθψλ Δ, ε ΟΣΟΔ δήισζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε (Κπβέξλεζε θαη επξσπατθνχο ζεζκνχο)  

φηη νη θιαδηθέο Δ απνηεινχλ «θφθθηλε γξακκή» γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαζφζνλ ππάξρνπλ 

πνιινί θαη ζνβαξνί ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημή ηνπο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 

ιφγνπο απηνχο είλαη: 

 Ζ δηθαηφηεξε εηζνδεκαηηθή θαηαλνκή, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ν πεξηνξηζκφο ησλ 

αληζνηήησλ, ε πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Με ηελ χπαξμε μεθάζαξσλ εξγαζηαθψλ θαλφλσλ ζηνλ θάζε θιάδν, νη εξγνδφηεο  έρνπλ 

θίλεηξν λα επηθεληξσζνχλ ζε πνηνηηθέο επελδχζεηο γηα ζχγρξνλε αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

θαηλνηνκία.   

 Ζ απνηξνπή ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε φπιν ηελ αμηνπνίεζε 

αδχλακσλ επηρεηξεζηαθψλ ζσκαηείσλ/ελψζεσλ πξνζψπσλ.  
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 Οη θιαδηθέο πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχλ πεδίν νπζηαζηηθήο ζπλελλφεζεο 

ησλ κεξψλ γηα ζπληνληζκέλε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ.  

 Σα θιαδηθά κηζζνινγηθά-εξγαζηαθά δηθαηψκαηα απνηεινχλ αζθαιή θαη θαιχηεξε βάζε 

εθθίλεζεο γηα ηηο Δπηρεηξεζηαθέο Δ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ΟΣΟΔ επεζήκαλε φηη νη Κιαδηθέο πκβάζεηο πξνάγνπλ έλαλ 

αληαγσληζκφ πγηή, πνηνηηθφ θαη θαηλνηφκν θαη φρη έλαλ αληαγσληζκφ βαζηζκέλν ζηελ αζπδνζία 

θαη ζηελ θνηλσληθή ππνβάζκηζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε Κπβέξλεζε νθείιεη λα κελ ππνθχςεη ζηηο 

πηέζεηο ησλ δαλεηζηψλ θαη λα απνθαηαζηήζεη: 

α) ηνλ εληαίν ξπζκηζηηθφ ξφιν ησλ θιαδηθψλ Δ, επαλαθέξνληαο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ 

επέθηαζή ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη  

β) ηελ αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο ζηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο επηρεηξεζηαθέο, ψζηε λα κελ 

λνζεχνληαη ηα θιαδηθά δηθαηψκαηα αλάινγα κε ηηο δηαζέζεηο κεκνλσκέλσλ θαη θαθφπηζησλ 

εξγνδνηψλ.    

- ηηο 27-3-2017 δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ελάληηα ζηελ πψιεζε ηεο Δζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο απφ ηελ ΔΣΔ θαη ζηνλ αθειιεληζκφ ηεο Αζθαιηζηηθήο αγνξάο.  

Ζ ΟΣΟΔ δήισζε ηελ πιήξε αληίζεζή ηεο επηζεκαίλνληαο φηη ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε 

ηηο επινγίεο ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, πνπιά κηα ηδηαίηεξα θεξδνθφξα ζπγαηξηθή ηεο, 

ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ηελ ηειεπηαία κεγάιε Διιεληθή αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ απέκεηλε ζηνλ 

ηφπν, κεηά θαη ηελ πψιεζε ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο, νπζηαζηηθά ραξίδνληάο ηελ ζε δηεζλή 

θεξδνζθνπηθά FUNDS. 

 

- Απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ απνηξνπή απνιχζεσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Σξάπεδα Αηηηθήο. (30-3-2017) 

 

- Πξαγκαηνπνίεζε, ηνλ Απξίιην ηνπ 2017, ζεηξάο ζπλαληήζεσλ ηεο ΟΣΟΔ κε ηηο Γηνηθήζεηο 

ησλ Σξαπεδψλ Eurobank, Δζληθή, Πεηξαηψο, Alpha, Αηηηθήο θαζψο θαη κε ηελ Έλσζε 

πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ. Αληηθείκελα ησλ ζπλαληήζεσλ ήηαλ αθ’ ελφο ε θαηάζηαζε ζηηο 

Σξάπεδεο, αθ’ εηέξνπ νη ελαπνκέλνπζεο εθθξεκφηεηεο απφ ηελ Κιαδηθή ..Δ. ζε δχν ζεκαληηθά 

ζέκαηα:  

- Γάλεηα ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ 
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 -Γεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πγείαο ζε θιαδηθφ επίπεδν γηα φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηηο Σξάπεδεο. 

Απφ ηηο  Γηνηθήζεηο επηζεκάλζεθε εθ λένπ φηη «ε αβεβαηφηεηα ζε πνιηηηθφ επίπεδν απνηξέπεη ηελ 

επηζηξνθή ηεο θαλνληθφηεηαο ζηηο Σξάπεδεο θαη ζηελ νηθνλνκία θαη θαη’ επέθηαζε επεξεάδεη θαη 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία». 

Γηα ηηο εθθξεκφηεηεο ηεο θιαδηθήο Δ ζπκθσλήζεθε ε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ ησλ δχν πιεπξψλ κε ζηφρν ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο.  

 

- Παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, ζηηο 21-4-2017, γηα νπζηαζηηθφηεξα κέηξα απνηξνπήο ησλ 

ιεζηεηψλ απφ ηηο Σξάπεδεο θαη ηελ Πνιηηεία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη λέεο κέζνδνη 

ησλ εγθιεκαηηψλ.  

 

- Πεξηνδείεο ηεο ΟΣΟΔ   ζε φιε ηελ επηθξάηεηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα: 

• ηηο εμειίμεηο ζηηο Σξάπεδεο θαη ηελ Οηθνλνκία. 

• ηελ πινπνίεζε εθθξεκψλ ξπζκίζεσλ ηεο Κιαδηθήο ..Δ. 

• ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο. 

• ηηο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ 

πιήηηνπλ ην εηζφδεκα, ηηο ζπληάμεηο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

 

- Απφιπηε δηθαίσζε ηεο ΟΣΟΔ θαη ηνπ πιιφγνπ ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο 

ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. (2-5-2017).  

Ζ άκεζε αληίδξαζε ηεο ΟΣΟΔ θαη ηνπ πιιφγνπ ησλ Δξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηηο απεηιέο ηεο  

Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο γηα απνιχζεηο,  νδήγεζαλ ζηελ απηνλφεηε απάληεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν Τπνπξγείν δηα ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ ζπλαίλεζε ζηηο ζέζεηο ηεο 

ΟΣΟΔ νη νπνίεο δελ ακθηζβεηνχληαη, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Απαζρφιεζεο, ε νπνία 

πξνβιέπεηαη ζηηο Κιαδηθέο ..Δ, φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ 

Δξγαζίαο. 
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-πκκεηνρή ηεο ΟΣΟΔ ζηελ 24σξε γεληθή απεξγία ηεο 17-5-2017, ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο 

ησλ κλεκνλίσλ.   

Ζ ΟΣΟΔ έλσζε ηε θσλή δηακαξηπξίαο θαη αληίζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο κε ηε 

θσλή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο ησλ αλέξγσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ, ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο πνπ παιεχεη γηα επηβίσζε.  

‘Αιισζηε ε ΟΣΟΔ θαη νη εξγαδφκελνη ζηηο Σξάπεδεο πξψηνη αληηιήθζεθαλ θαη θαηήγγεηιαλ ηελ 

παξάδνζε ηεο νηθνλνκίαο ζηνπο μέλνπο, γηαηί βίσζαλ ηνλ αθειιεληζκφ ησλ Σξαπεδψλ ζην 

επίπεδν ησλ κεηφρσλ, ηεο ζχλζεζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

απνθάζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ. Δπηινγψλ πνπ φπσο φια δείρλνπλ δελ ζα 

ππεξεηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζε φθεινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά ηα 

ζπκθέξνληα ησλ λέσλ κεηφρσλ. 

 

- πκκεηνρή ηεο ΟΣΟΔ ζην δηαθξαηηθφ  πξφγξακκα πνπ ζπληφληζαλ ηα Ιηαιηθά ζπλδηθάηα 

FIRST-CISL «πλδπαζκφο Δξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε ζηνλ Υ/Π ηνκέα», κε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο, παξνπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο 

ζπκβνχισλ θαη ζηειερψλ ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2017 κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018. Ζ ζπλάληεζε εθθίλεζεο έγηλε ζηελ Αζήλα.  

 

- Παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζε ζπλάληεζε ζηηο 4-7-2017 κε ηνλ Γ/ληα χκβνπιν ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο θ. Μεγάινπ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Απαζρφιεζεο. Απαληψληαο ζηελ ΟΣΟΔ ν θ. 

Μεγάινπ δήισζε φηη δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο νχηε ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο ηεο Σξάπεδαο λα 

πιεγεί ε Δξγαζία θαη ε απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηεπθξίληζε φηη ε κείσζε πξνζσπηθνχ, 

πνπ εθθξεκεί ζην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ησλ πιάλσλ αλαδηάξζξσζεο ηα νπνία έρνπλ 

ζπκθσλήζεη ε Κπβέξλεζε θαη νη Σξάπεδεο, ζα γίλεη κε ηηο ίδηεο φπσο θαη ζην παξειζφλ 

δηαδηθαζίεο θαη ζχκθσλα κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζε θάζε εξγαδφκελνπ. Γηα δε ηε ζπκβνιή ηεο 

Σξάπεδαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, δήισζε φηη ε Σξάπεδα επεμεξγάδεηαη θηιφδνμα 

ζρέδηα.  

Με αθνξκή ηελ παξαπάλσ ζπλάληεζε ε ΟΣΟΔ επηζήκαλε πσο  ζε κηα πεξίνδν έμαξζεο ηεο 

αλεξγίαο έρνπλ επζχλε «λα κελ ξίμνπλ άιιν ιάδη ζηε θσηηά», ηφζν νη λένη κέηνρνη ησλ 

ηξαπεδψλ, κε θαηεπζχλζεηο πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζεο ηεο Δξγαζίαο ζηηο Γηνηθήζεηο ηνπο, φζν θαη 

ε Κπβέξλεζε, ε νπνία νθείιεη λα κελ είλαη παζεηηθφο παξαηεξεηήο ησλ ηξαπεδηθψλ δξψκελσλ, 

αιιά λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα παξεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο αληεξγαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. 
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- Απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΔ γηα ηε δηεξεχλεζε κέηξσλ πεξαηηέξσ 

πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηεο ηξέρνπζαο επξσπατθήο εκπεηξίαο 

θαη αληίζηνηρσλ θαιψλ πξαθηηθψλ, πέξαλ ησλ κέηξσλ πνπ ήδε έρνπλ θαηνρπξσζεί ζηηο θιαδηθέο 

Δ (25-7-2017) . 

 

- Γεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηε ζηήξημε ηνπ Λνγαξηαζκνχ επηθνχξεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο (ΛΔΠΔΣΔ) θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΤΠΔΣ (1-9-2017) θαη 

απνζηνιή επηζηνιήο ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο, ζηελ νπνία εθζέηεη 

ην πξφβιεκα θαη δεηά λα παξζνχλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ ζε πνιχσξε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ην ζέκα, κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ πιιφγσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πήξε 

ζαθή θαη μεθάζαξε ζέζε ππεξάζπηζεο  ηνπ ΛΔΠΔΣΔ απέλαληη ζηελ πξνθιεηηθή ζηάζε ηεο 

Γηνίθεζεο, επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: 

1. Ο Λνγαξηαζκφο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηεο ΔΣΔ είλαη ζεζκφο θνηλσληθήο κεηεξγαζηαθήο 

πξνζηαζίαο, κε ηζηνξία ζρεδφλ 70 ρξφλσλ θαη πξέπεη λα γίλεη αληηθείκελν ζεβαζκνχ απφ 

ηελ Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο απέλαληη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

2. Ζ επηδησθφκελε απφ ηε Γηνίθεζε πεξηθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, νδεγεί ζε ηξαγηθφ 

αδηέμνδν ηνπο ζπληαμηνχρνπο, καηαηψλεη νξηζηηθά θάζε πξνζδνθία επηθνχξεζεο ζηνπο ελ 

ελεξγεία ζπλαδέιθνπο,  έρεη δε νιέζξηεο ζπλέπεηεο θαη γηα ην ΣΤΠΔΣ, ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ ζα επηδεηλσζεί ζεκαληηθά κε ηε ζηέξεζε εηζθνξψλ πεξίπνπ 5 

εθαη. επξψ ην ρξφλν. 

3. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο έρεη ππνρξέσζε ε νπνία απνξξέεη απφ ηνλ ηξφπν νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη παξνρψλ πνπ αθνινπζήζεθε εδσ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, πνπ ηελ δεζκεχεη 

ηππηθά, νπζηαζηηθά, δενληνινγηθά θαη εζηθά. 

4. Ζ ΟΣΟΔ ππνζηεξίδεη ηηο λνκηθέο ελέξγεηεο ησλ πιιφγσλ ησλ ελ ελεξγεία θαη ησλ 

ζπληαμηνχρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη παξεκβαίλεη απνθαζηζηηθά ζηα δηθαζηήξηα, 

φπνπ ζπδεηείηαη ε ππφζεζε απηή. Αθφκα, ζπληνλίδεη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ελέξγεηέο ηεο κε 

ηνπο πιιφγνπο ησλ ελ ελεξγεία θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο ΔΣΔ, κε ηε δηνξγάλσζε θνηλψλ 

ζπζθέςεσλ, ζην πιαίζην θαη ησλ δηθψλ ηνπο απνθάζεσλ θαη θιηκαθψλεη κε καδηθέο 

ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηεο αληηδξάζεηο. 
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5. Σέινο, ε ΟΣΟΔ θάιεζε επαλεηιεκκέλα ηελ Κπβέξλεζε λα εγθαηαιείςεη ην ξφιν ηνπ εμ’ 

απνζηάζεσο αδηάθνξνπ παξαηεξεηή ησλ εμειίμεσλ ζε βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο Δζληθήο θαη λα πάξεη ζέζε, 

φπσο άιισζηε νθείιεη. 

 

- Νέα δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ (19-9-2017) γηα ηηο θιαδηθέο Δ, κε αθνξκή ηελ Οκηιία 

ζηε ΓΔΘ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ν.Γ. θαη Αξρεγνχ ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο. Ο  θ. Μεηζνηάθεο 

ηζρπξίζηεθε φηη νη επηρεηξεζηαθέο Δ πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ππεξηζρχνπλ ησλ 

θιαδηθψλ (λα εθιείςνπλ, δειαδή, αθφκα θαη νη ειάρηζηεο δηαζθαιίζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

θάζε θιάδνπ) θαη ζηηο επηρεηξήζεηο λα γίλνληαη αηνκηθέο ζπκθσλίεο εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ, 

ρσξίο ηα ζπλδηθάηα.  

Ζ ΟΣΟΔ επηζήκαλε φηη θάζε επίζεζε ζηηο θιαδηθέο Δ θαη γεληθφηεξα ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο απνηειεί ζέζε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νπηζζνδξφκεζεο. ηελ επνρή ηεο 

ςεθηαθήο επαλάζηαζεο, ζηελ επνρή πνπ ε Διιάδα ρξεηάδεηαη ζχγρξνλεο επελδχζεηο κε 

αμηνπξεπείο φξνπο εξγαζίαο θαη πξνηεξαηφηεηα ζηε Γλψζε, δελ λνείηαη λα εθθξάδνληαη απφςεηο 

γηα ηηο Κιαδηθέο πκβάζεηο πνπ μεπεξλνχλ θαη απηέο αθφκα ηηο επίκνλεο αιιά αθξαίεο ζέζεηο ηνπ 

ΓΝΣ.  

Ζ ΟΣΟΔ ηφληζε φηη ε πξνηεξαηφηεηα ηζρχνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ Δ έλαληη ησλ Κιαδηθψλ ζε 

ρψξεο κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ε Διιάδα, νδεγεί ζηελ 

εμάιεηςε θάζε ζπιινγηθήο θάιπςεο, ζε εμαθάληζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, δειαδή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ζπλαθφινπζα ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. Καη 

φπνπ εθιείπεη ν δηάινγνο, νη θνηλσληθέο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο είλαη ηπθιέο, κε ζπλέπεηεο 

απξφβιεπηεο.  

Ζ ΟΣΟΔ έρεη άιισζηε επαλεηιεκκέλα πξναζπίζεη θαη έκπξαθηα απνδείμεη ηνλ αλαληηθαηάζηαην 

ξφιν ησλ θιαδηθψλ Δ ζηελ επίηεπμε πξσηνπνξηαθψλ θαη καθξφπλνσλ ζπκθσληψλ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νκαιά θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο επηρεηξεζηαθέο, πξνο ακνηβαίν φθεινο ηνπ 

θιάδνπ, ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 

- Γηα ην δηεζλψο επίθαηξν θαη ηαπηφρξνλα θξίζηκν ζέκα ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ, ε Δ.Γ. θαη ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο  ΟΣΟΔ (πλεδξίαζε ηεο 10/11/2017) 

ελεκεξψζεθαλ κε ηεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο απφ ηηο Γξακκαηείεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Υ/Π 

πζηήκαηνο (Β. Γεσξγαθνπνχινπ-Μάξθνο Σζαηζνχιεο), βαζηζκέλεο ζηε δηεζλή, ζηελ 

επξσπατθή θαη ζηε κέρξη ζήκεξα εγρψξηα εκπεηξία, γηα:  
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 ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηή αλακέλεηαη 

λα έρεη ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηα αληηθείκελα εξγαζίαο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ,. 

 ηηο ζπλερηδφκελεο αλαδηαξζξψζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ απαζρφιεζε, κε κεγάιε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε κέζνδν ησλ 

εζεινπζίσλ εμφδσλ θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ, (ε απαζρφιεζε κεηψζεθε 

θαηά 25,5% θαη ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ θαηά 35,7%),  . 

 ηηο επηπηψζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ  πειαηεία απφ ηηο αιιεπάιιειεο 

εζεινχζηεο εμφδνπο θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ησλ Σξαπεδψλ 

ζηελ Διιάδα.  

Γηαπηζηψζεθε φηη ζηελ Δπξψπε ζρεδηάδνληαη θαη ήδε πξνσζνχληαη αλαηξνπέο ζε φιεο ζρεδφλ 

ηηο πηπρέο ηεο παξαγσγήο, ηεο γλψζεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο, ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ.  

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνρσξνχλ σζηφζν ζην ζρεδηαζκφ ηεο «επφκελεο ςεθηαθήο κέξαο» κε 

βάζε φζα ηζρχνπλ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ρσξίο πξαγκαηηθή γλψζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξννπηηθήο ηεο ρψξαο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζνινχ  ηνπίνπ γηα ην κέιινλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Πξνθεηκέλνπ ε ΟΣΟΔ λα δηακνξθψζεη εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο γηα ην θξίζηκν ζέκα ηεο 

ςεθηνπνίεζεο, αιιά θαη λα παξέκβεη απνθαζηζηηθά ζηηο εμειίμεηο, ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, 

 δξνκνιφγεζε  κέζσ ηνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ ηελ εθπφλεζε επηζηεκνληθήο κειέηεο γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ εξγαζία θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 πινπνίεζε ζπζθέςεηο κε ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ πιιφγσλ-κειψλ γηα 

ελεκέξσζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη πξνεηνηκαζία παξέκβαζεο ζηηο εμειίμεηο,  

 δήηεζε θαη πινπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ 

λα ελεκεξσζεί γηα ηα αληίζηνηρα ζρέδηά ηνπο, αιιά θαη  ζπλαληήζεηο κε ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηα Κφκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αθνχζεη ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηα ζέκαηα 

απηά.  

 απνθάζηζε λα αμηνπνηήζεη θάζε δπλαηφ κέζν πξνβνιήο, επηθνηλσλίαο θαη 

αλάδεημεο φζσλ ήδε ζρεδηάδνληαη ζηηο Σξάπεδεο θαη αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (ΜΜΔ, WEB TV OTOE, Γειηία Σχπνπ, Αλαθνηλψζεηο 

θα). 
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- εκαληηθή ζεκαηηθή εθπνκπή ηεο ΟΣΟΔ TV (23/11/2017) γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ  γηα 

ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο Αζθάιηζεο, ζέηνληαο ζε εηδηθνχο ηα εξσηήκαηα θαηά πφζνλ 

κπνξεί λα ππάξμεη έλα βηψζηκν αληαπνδνηηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κέζα ζηελ θξίζε, κε 

εγγπεκέλεο θαη αμηνπξεπείο ζπληάμεηο, πνηεο είλαη νη ιχζεηο, ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ θαη πνηα ε 

πξννπηηθή ηνπ ΛΔΠΔΣΔ.  

 

- Νέα δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ (29/11/2017) γηα ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ .  

πλνπηηθά, νη πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα ηα θφθθηλα δάλεηα πεξηιακβάλνπλ: 

α) ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ κε εμππεξεηνχκελνπ ηδησηηθνχ 

ρξένπο πξνο ηηο Σξάπεδεο κε εζσηεξηθή δηαρείξηζε απφ ηηο ίδηεο ηηο Σξάπεδεο, κε 

αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο θαη έκπεηξνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. 

 απηή ε πξνζπαζεηα ρξεηάδεηαη άκεζα λα επηθεληξσζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ, 

επηρεηξεκαηηθψλ  θαη ζηεγαζηηθψλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, φπνπ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά πνζά θαη πεξηπηψζεηο ζηξαηεγηθψλ ρξενθνπηψλ άλσ ησλ 20δηο€. 

 απαηηείηαη  παξάιιεια ε δηακφξθσζε θαη ε εθαξκνγή απφ ηηο ηξάπεδεο δπλακηθψλ 

πξντφλησλ ξχζκηζεο ησλ δαλείσλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ζην κέγηζην ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

εξγαιείσλ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο.  Σέηνηα ζχλζεηα θαη παξακεηξηθά πξνγξάκκαηα 

ξχζκηζεο, ζα έρνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζπκβνιή ζηε ζηαζεξή δηεπζέηεζε  ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα- θαη πέξαλ ησλ 

εκθαληδφκελσλ «ζηξαηεγηθψλ ρξενθνπηψλ»-  ε δηαδηθαζία θαη ηα θχξηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο 

ηνπο επηβάιιεηαη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 ν ηξφπνο δηεπζέηεζεο δελ ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε ξηδηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ππέξκεηξεο ζπγθεληξνπνίεζεο πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ,  

 νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 

ην πξφζθαην παξειζφλ αιιά θαη λα δεζκεπηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ζηα πιάλα αλαδηάξζξσζήο ηνπο,  

 νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ άκεζε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ θαη 

ηεο επηρείξεζεο ζηε ζηήξημε ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ θαη παξαγσγηθνχ πιαηζίνπ,  

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%98%20195_1.pdf
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 νη ρξεζηκνπνηνχκελνη νηθνλνκνηερληθνί δείθηεο βησζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηνχλ 

κε αλαπηπμηαθά θξηηήξηα. Δηζη ζα απνθεπρζνχλ απηνκαηνπνηεκέλεο-ηζνπεδσηηθέο ιχζεηο, 

πνπ θηλδπλεχνπλ ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζηνλ αθαληζκφ επηρεηξήζεσλ ή θαη νιφθιεξσλ 

θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 ζε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ (εηδηθά κεζαίσλ, κηθξνκεζαίσλ θαη ειεπζ. επαγγεικαηηψλ) 

πνπ ζα θξηζνχλ νξηαθά βηψζηκεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ ιχζεηο 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπο. ηφρνη αθ’ ελφο ε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο, αθεηέξνπ  ε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα κπνξεί λα  βαζίδεηαη 

αθφκα θαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο αξρέο ζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπο, θαζψο θαη ζηηο αξρέο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ππφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεπζχλζεηο ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ 

θαη παξαγσγηθνχ πιαηζίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

β) ηελ ίδξπζε Δζληθνχ Γηαηξαπεδηθνχ Φνξέα κε Δμππεξεηνχκελσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Γαλείσλ, κε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη θνηλσληθή επαηζζεζία, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ ηξαπεδψλ, ηνπ ΣΥ, ηεο ΣηΔ, αιιά θαη ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, θαη ππφ ηελ 

ζηξαηεγηθή επίβιεςε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Ιδησηηθνχ Υξένπο, φπσο ζρεηηθά 

πξνβιέπεηαη.   

Ζ λέα πξνηεηλφκελε δνκή δελ πξέπεη λα δηαηαξάζζεη θαη λα απνζηαζεξνπνηεί ηα 

ηξαπεδνθεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρ/π ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα.  

ε έλα πξψην ζηάδην ε λέα δνκή ζα πξέπεη λα  επηθεληξσζεί ζηε δηεπζέηεζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ γηα ηηο κεζαίεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

ζηα νπνία έρνπλ ιεθζεί πξνβιέςεηο απνκείσζεο θαη δηαζέηνπλ ηηο αλάινγεο εμαζθαιίζεηο.  

γ) ηελ πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο, πξσηίζησο γηα ιφγνπο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

αιιά θαη απνηξνπήο αθξαίσλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ.  

 

- πκκεηνρή θαη παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηελ εκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο ζπλδηθαιηζηηθήο 

νξγάλσζεο UNI-EUROPA θαη ησλ Διιεληθψλ πλδηθάησλ – κειψλ ηεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ηελ 1/12/2017 κε αληηθείκελν ηνλ «Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Ππιψλα, ηελ Κνηλσληθή Δπξψπε θαη ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο ζε θξίζε – ε απάληεζε ησλ 

πλδηθάησλ», κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Γελ.Γξακκαηέα ηεο UNI - Europa  Oliver Roethig.  

ηελ εκεξίδα, ζπκκεηείραλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα απφ 

Γαιιία, Ηηαιία, Πνξηνγαιία θαη Κχπξν.  
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Με ηε ιήμε ηεο εκεξίδαο εθδφζεθε θνηλφ ςήθηζκα ησλ ειιεληθψλ ζπλδηθάησλ- κειψλ ηεο UNI 

EUROPA: OTOE, ΟΑΔ, OIYE, OME OTE, ΠΟΣ θαη ΠΟΠ ΔΡΣ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, φηη: 

 Ο «Δπξσπατθφο Ππιψλαο ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ», ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη επθαηξία γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα πάξεη ζηξνθή θαη λα απνδείμεη φηη 

ε θχξηα πξνηεξαηφηεηά ηεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη κηαο 

θαιχηεξεο δσήο γηα ηνπο επξσπαίνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο. Ο ρξφλνο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο, εμαληιείηαη. 

 Ο θνηλσληθφο ππιψλαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθέξεη πξαγκαηηθά νθέιε, αιιά 

κφλν εάλ εθαξκνζηεί φπσο πξέπεη. Γηα απηφ ηα ζπλδηθάηα δεηνχλ έλα ζρέδην 

δξάζεο κε έλα λνκνζεηηθφ πξφγξακκα, πνπ λα μεθηλήζεη ζχληνκα.Υξεηάδεηαη, 

παξάιιεια, ελεξγφ ζηήξημε απφ φια ηα θξάηε κέιε, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο 

– ζπλδηθάηα θαη εξγνδφηεο – θαη απφ φια ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ. 

 Η Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη ελεξγά ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν ζε 

φια ηα θξάηε κέιε, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη εξγνδφηεο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζπκθσλίεο. 

 

- Παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηε Γηνίθεζε ηεο ΔΣΔ κε αίηεκα ηε ξχζκηζε ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο ΔΣΔ, νη νπνίνη βξέζεθαλ ζε εμαηξεηηθά δπζρεξή ζέζε, 

ιφγσ ηεο κνλνκεξνχο κε θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ ηνπ ΛΔΠΔΣΔ. (8/12/2017) 

 

- πκκεηνρή ηεο ΟΣΟΔ ζηελ 24σξε απεξγία ηεο ΓΔΔ ηεο 14/12/2017 ελάληηα ζηελ 

επηρεηξνχκελε απφ ηελ Κπβέξλεζε λνκνζεηηθή θαηαζηνιή ηνπ απεξγηαθνχ δηθαηψκαηνο.  

 

- Απνθαζηζηηθή ζηήξημε ηεο ΟΣΟΔ ζηνλ αγψλα ησλ ζσκαηείσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

ελάληηα ζηηο ζπγθαιπκκέλεο νκαδηθέο απνιχζεηο 120 εξγαδφκελσλ, κέζσ «απφζρηζεο 

θιάδσλ», δειαδή ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζε ηξίηεο εηαηξίεο, πνπ πξνσζνχζε ε Γηνίθεζε ηεο 

Σξάπεδαο.  

Γηελέξγεηα Σξηκεξνχο πλάληεζεο ΟΣΟΔ θαη πιιφγσλ κε ηε Γηνίθεζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

(20/12/2017), κε ηελ ζαθή απαίηεζε λα κελ επηκείλεη ε Γηνίθεζε ζηηο παξάλνκεο απηέο 

κεζνδεχζεηο, ε δε Κπβέξλεζε λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηεο.   
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Μεηά ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ πιιφγσλ θαη χζηεξα απφ ζπλάληεζε ΟΣΟΔ-

Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ε Σξάπεδα αλέζηεηιε ηελ απφζρηζε θαη δεζκεχηεθε γηα 

δηαβνπιεχζεηο κε ηελ ΟΣΟΔ θαη ηνπο πιιφγνπο κεηά ηηο γηνξηέο.  

 

- Καζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

επηθαηξνπνηεκέλσλ ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο Σξάπεδεο, ηηο 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο  θαη ην Αζθαιηζηηθφ, απφ ηηο Γξακκαηείεο Υ/Π πζηήκαηνο,  Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ θαη Αζθαιηζηηθνχ αληίζηνηρα, θαζψο θαη απφ ηνπο εηδηθνχο πκβνχινπο ηεο ΟΣΟΔ, κε 

ηελ αμηνπνίεζε θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ/ΓΗΚΔΣΔ. ηφρνο, ε ππνζηήξημε 

ησλ παξεκβάζεσλ ηεο ΟΣΟΔ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, ζην πιαίζην ηεο Uni. Παξάιιεια, ε 

ππνζηήξημε ζε παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ πιιφγσλ- κειψλ γηα ζέκαηα Υ/Π 

πζηήκαηνο, εθαξκνγήο ηεο θιαδηθήο Δ, αζθαιηζηηθά θιπ. 

2018 

 

Σν 2018, ε δξάζε ηεο ΟΣΟΔ επηθεληξψζεθε ζηα αθφινπζα: 

 

- Νέα ζεκαηηθή εθπνκπή ηεο ΟΣΟΔ-TV  (4/1/2018) κε ζπδήηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΟΣΟΔ θαη 

δηαθεθξηκέλσλ θαζεγεηψλ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ.  

 

- Γεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ην πνιπλνκνζρέδην πνπ θαηέζεζε ε Κπβέξλεζε ζηε 

Βνπιή (10/01/2018).  

Ζ ΟΣΟΔ εμέθξαζε ηε ζέζε φηη απηφ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ, 

ηζνπεδψλνληαο ή θαη εμαθαλίδνληαο δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Με απηφ  ε Κπβέξλεζε έξρεηαη γηα άιιε κηα θνξά λα 

επηβεβαηψζεη κηα πνιηηηθή κλεκνληαθήο ππαθνήο πνπ αθπξψλεη ζηελ πξάμε ηα φλεηξα θαη ηηο 

ειπίδεο φζσλ πίζηεςαλ ζε θαιχηεξεο κέξεο 
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-Νέα απνθαζηζηηθή παξέκβαζε - κήλπκα ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΔ ζηε Γηνίθεζε 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο γηα ηηο κεζνδεπφκελεο ζπγθαιπκκέλεο νκαδηθέο απνιχζεηο κε 

απφζρηζε θιάδσλ (18/1/2018).  

Ζ ΟΣΟΔ ηφληζε φηη νη απνιχζεηο απηέο δελ ζα πεξάζνπλ, θάιεζε δε ηελ Κπβέξλεζε λα αλαιάβεη 

ηηο επζχλεο ηεο θαη λα πξνζηαηεχζεη ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία.  

Σειηθά νη ζπγθαιπκκέλεο νκαδηθέο απνιχζεηο δελ πξνρψξεζαλ. Απηή ε ζεκαληηθή λίθε ηεο 

ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο ζηελ Σξάπεδα θαη ζηνλ θιάδν, αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο 

απνθαζηζηηθήο, ζπληνληζκέλεο θαη ελσηηθήο δξάζεο ΟΣΟΔ θαη ζπιιφγσλ.    

 

- πλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηελ εγεζία ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

(25/1/2018), ζηελ νπνία ν Πξφεδξνο ηεο ΟΣΟΔ επηζήκαλε φηη : 

 νη ηξαπεδνυπάιιεινη ζηελ Διιάδα έρνπλ πιεξψζεη πνιχ αθξηβά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη δελ είλαη απνδεθηφ λα μεθηλήζεη έλαο λένο θχθινο κεηψζεσλ 

πξνζσπηθνχ κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο.   

 δελ πξφθεηηαη λα απνδερζεί ε θεξδνθνξία ησλ Σξαπεδψλ λα ζπλνδεπηεί απφ 

εθαηφκβεο ζπκάησλ. Απηή κπνξεί θαη πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε ζηήξημε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ζηελ αλάπηπμε κε δηεχξπλζε εξγαζηψλ, λέεο 

δαλεηνδνηήζεηο θαη ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ.  Απηφο είλαη, άιισζηε, ν 

πξαγκαηηθφο ξφινο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη εθπξφζσπνη  ηνπ ΣΥ δηαβεβαίσζαλ ηελ ΟΣΟΔ φηη ε ζηξνθή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΣΥ θαη φηη ιακβάλνπλ πνιχ ζνβαξά 

ππ’ φςηλ ηηο ζέζεηο ηεο. 

 

- χζθεςε (5/2/2018) θαη ζπληνληζκφο ηεο ΟΣΟΔ κε φινπο ηνπο πιιφγνπο ησλ 

Δξγαδνκέλσλ ηεο Eurobank  γηα ηελ απνηξνπή παξάηππσλ θαη βιαπηηθψλ κνλνκεξψλ 

εξγαζηαθψλ κεζνδεχζεσλ ηεο Γηνίθεζεο, πνπ παξαβίαδαλ ηνλ Καλνληζκφ Δξγαζίαο θαη 

ηηο Δ.  

Ζ αληίδξαζε ηεο ΟΣΟΔ ήηαλ άκεζε, θαζψο νη κεζνδεχζεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ βάζηκεο 

ππνςίεο γηα ηε δξνκνιφγεζε παξαπέξα δηαδηθαζηψλ απφζρηζεο εξγαζηψλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ηελ Σξάπεδα.  
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Ζ ΟΣΟΔ δήισζε εθ λένπ ηελ απφιπηε αληίζεζή ηεο ζε αλνηρηέο ή ζπγθαιπκκέλεο απνιχζεηο ή 

απνζρίζεηο θαη δήηεζε ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο. Παξάιιεια, ηελ θάιεζε λα 

δηαβνπιεπηεί κε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα επαλαζρεδηάζεη ηηο ελέξγεηέο 

ηεο, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηηο ζέζεηο-πξνηάζεηο ησλ ζπιιφγσλ.  

ηηο 15/2/2018 έγηλε ε ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε, ε νπνία δηαβεβαίσζε ην Πξνεδξείν ηεο  

ΟΣΟΔ φηη δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο λα ζηξαθεί ελάληηα ζηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

φηη ε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη ηζφηηκε ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ρσξίο 

ακθηζβήηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηεξψληαο απαξέγθιηηα ηνλ Καλνληζκφ. 

 

- Αλνηγκα ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε, ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηηο Σξάπεδεο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε. Παξνπζίαζε εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο θαη εηδηθήο 

έθδνζεο ηνπ ΙΝΔ/ΟΣΟΔ γηα ηα ζέκαηα απηά (13/2/2018). 

Ζ κειέηε ηνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ, ε πξψηε ζην είδνο ηεο γηα ηνλ θιάδν ζηελ Διιάδα, παξνπζηάζηεθε ζε 

επξχ θνηλφ κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ πνιηηηθψλ θνξέσλ, απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο έξεπλαο 

Ξελνθψληα Κνληηάδε,   Καζεγεηή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Κσλζηαληίλν 

Παπαδεκεηξίνπ, Καζεγεηή Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ Ννκηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

Βαζηιηθή Γεσξγαθνπνχινπ  Γξ. Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κε εηδίθεπζε ζηελ Οηθνλνκία ηεο 

Δξγαζίαο θαη Γεκήηξε ηεθαλίδε, χκβνπιν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κε ζπληνληζηή ηεο 

ζπδήηεζεο ηνλ Γελ. Γηεπζπληή ηνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ ζ. Γηψξγν Σφγηα. 

Σελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ ε Πξφεδξνο ηνπ ΠΑΟΚ θαη επηθεθαιήο ηνπ Κηλήκαηνο Αιιαγήο 

θ. Φψθε Γελλεκαηά, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Κσζηήο Υαηδεδάθεο θαη ε 

θ. Νέιιε Σδάθνπ- Λακπξνπνχινπ, Αληηπξφεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Διιεληθήο 

Έλσζεο Σξαπεδψλ, νη νπνίνη έθαλαλ ζηνρεπκέλεο αλαθνξέο ζηε λέα ςεθηαθή επνρή ζην ρψξν 

ησλ ηξαπεδψλ θαη φρη κφλν, θαηαιήγνληαο φινη ζε εγθσκηαζηηθά ζρφιηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξσηνβνπιία ηνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ. 

Αλνίγνληαο ηελ εθδήισζε ν Πξφεδξνο ηεο ΟΣΟΔ ζ. ηαχξνο Κνχθνο ζεκείσζε φηη ε 

Οκνζπνλδία θαη ην ΗΝΔ/ΟΣΟΔ αλνίγνπλ δεκφζηα ην δηάινγν γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο, ζηελ επνρή ησλ δηθηχσλ θαη ησλ πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ, κε ζηφρν λα 

θξαηήζνπκε ηα ζεηηθά θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Σφληζε φηη 

 ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα πξνεηνηκάζεη θαλείο ην κέιινλ, είλαη λα θαηαλνήζεη ηηο 

βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ην θαζνξίδνπλ, ψζηε λα έρεη ξφιν θαη ιφγν ζηε 

δηακφξθσζή ηνπ.  
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 ε κειέηε απνηειεί κηα πξψηε ζπκβνιή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ 

θιάδνπ  ζηελ έλαξμε ελφο απαξαίηεηνπ δηαιφγνπ, πνπ έρεη ήδε θαζπζηεξήζεη, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεηηθά, επνηθνδνκεηηθά θαη ζπγθξνηεκέλα εμειίμεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο Σξάπεδεο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ πειαηεία, ηελ θνηλσλία, θαη 

ηε δπλακηθή ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ζηε ρψξα. 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ ζ. Βάζσ Βνγηαηδνπνχινπ ηφληζε, κεηαμχ άιισλ, φηη ε εθαξκνγή 

λέσλ πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο 

θαη ζην  ίδην ην ζεκεξηλφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Απηά αλαηξέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ θαη αιιάδνπλ άξδελ ηελ θαζεκεξηλφηεηά  ηνπο, επεξεάδνληαο πνιχπιεπξα θαη ηελ 

απαζρφιεζε. Γηα απηφ πξέπεη λα ζπκβάινπλ φινη, θξάηε, θπβεξλήζεηο, θνξείο θαη ζπλδηθάηα, 

ζηελ αλαγθαία δηεξεχλεζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά.  

Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζε εμαηξεηηθά ρξήζηκεο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ ΟΣΟΔ θαη ηα 

ζπλδηθάηα ηνπ θιάδνπ – θαη φρη κφλν....  

Απηέο δφζεθαλ ήδε ζηε δεκνζηφηεηα θαη αθνξνχλ ζηελ αλαγθαία εθπαίδεπζε-επαλεθπαίδεπζε 

ησλ εξγαδφκελσλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ αλαγθαία ζεζκνζέηεζε λέσλ 

θαλφλσλ ξχζκηζεο ησλ έληνλα δηαθνξνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο κε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο αιιά θαη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζηε ζπιινγηθή δξάζε θ.α. Σν πιήξεο θείκελν ηεο 

κειέηεο είλαη δηαζέζηκν ζην ζχλδεζκν https://www.otoe.gr/article-view.php?id=1488  

 

- Γηθαίσζε ηεο ΟΣΟΔ θαη ησλ πιιφγσλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηα 

ζεκειησκέλα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. (23/5/2018) 

Mε ηελ ππ΄αξηζκ. 935/2018 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αθπξψζεθε ε 

ςεπδνεξκελεπηηθή εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ηελ νπνία έγηλε πξνζπάζεηα λα 

θαηαξγεζνχλ αθφκα θαη ζεκειησκέλα δηθαηψκαηα ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ. 

πγθεθξηκέλα, έγηλαλ δεθηνί νη ηζρπξηζκνί ηεο ΟΣΟΔ θαη ησλ πιιφγσλ κειψλ ηεο φηη ηζρχνπλ νη 

θαηαζηαηηθέο ξπζκίζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ ΣΔΑΠΔΣΔ (πξψελ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο), ηνπ 

ΣΑΠΣΠ ( ALPHA BANK) θαη ηνπ ΛΑΚ (Σξάπεδα Αηηηθήο) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην 

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζεκειηψλεηαη κε κφλε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο νχηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζρεηηθνχ 

νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, νχηε ε απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία.  

https://www.otoe.gr/article-view.php?id=1488
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χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο σο πξφζσπα πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη 

δηθαίσκα ιήςεο ηεο πξνζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο ζηηο 12.5.016 λννχληαη θαη ηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη κφλν ηνλ απαηηνχκελν απφ ηηο νηθείεο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ρξφλν 

αζθάιηζεο, θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο.  

Αθφκα, κε ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ έιεμε νξηζηηθά θαη ην ζέκα πνπ είρε πξνθχςεη γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ η. ΣΔΑΠΔΣΔ ζρεηηθά κε ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην σο άλσ Σακείν 

κε 30 έηε ππεξεζίαο ρσξίο φξην ειηθίαο θαζψο κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο ξεηά έθξηλε φηη ζεσξείηαη ζεκειησκέλν ην δηθαίσκα κεηαμχ άιισλ θαη κε ηελ σο άλσ 

πξνυπφζεζε.  

Ζ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηζρχεη έλαληη φισλ θαη δεζκεχεη ην Τπνπξγείν ην νπνίν 

πξέπεη άκεζα λα πξνρσξήζεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο.  

Ζ ΟΣΟΔ εθηηκά φηη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε απνηειεί δηθαίσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Κιάδνπ 

θαη έρεη ηδηαίηεξε ζπλδηθαιηζηηθή θαη θπξίσο νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

αθνξά. Αλακέλεη θαη ηηο άιιεο απνθάζεηο ηνπ ηΔ γηα ηελ αθχξσζε ησλ ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ ηνπ Νφκνπ Καηξνχγθαινπ γηα ηηο θχξηεο θαη ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο.  

 

- εηξά ζπλαληήζεσλ, κε πξσηνβνπιία ηεο ΟΣΟΔ,  ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο κε ηηο Γηνηθήζεηο 

ησλ Σξαπεδψλ (Ηνχληνο-Ηνχιηνο 2018),  κε αθνξκή ηηο εμειίμεηο ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηηο θηλήζεηο – ζηξαηεγηθέο ησλ Σξαπεδψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ stress tests θαη ηα πθηζηάκελα πιάλα αλαδηάξζξσζεο.  

ηηο ζπλαληήζεηο απηέο ην Πξνεδξείν ηεο ΟΣΟΔ δήηεζε λα ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ηνπο 

ζρεδηαζκνχο ησλ Σξαπεδψλ ζηα ζέκαηα απηά. Σφληζε φηη θάζε ζεηηθή επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα 

πνπ ζα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ησλ Σξαπεδψλ θαη δελ ζα έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, αληίζεηα ζα νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κέζα απφ 

ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο, είλαη εππξφζδεθηε, δεκηνπξγεί δε φξνπο θαιψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο Γηνηθήζεηο θαη ηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε.  

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο δηαθάλεθε σζηφζν φηη ν αθειιεληζκφο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, πνπ 

έγηλε βίαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνηειεί ηελ αθεηεξία δηακφξθσζεο 

λέσλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο λένπο κεηφρνπο θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ ηξαπεδψλ (ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο μέλνη ).  
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Δπηιέγνληαη «εχθνιεο ιχζεηο», πξνθεηκέλνπ νη Σξάπεδεο λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο ζε βάξνο 

ηεο απαζρφιεζεο θαη θπζηθά ρσξίο έλαλ ζρεδηαζκφ πνπ λα ππεξεηεί ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

θαη ηηο κεγάιεο επελδχζεηο πνπ έρεη αλάγθε ν ηφπνο. Θχκαηα απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ 

ησλ ηξαπεδψλ ζρεδηάδεηαη λα είλαη θαη πάιη νη εξγαδφκελνη ζηηο ηξάπεδεο, δεδνκέλνπ φηη – 

ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δηνρεηεχνληαη ζηνλ ηχπν απφ θνξπθαία ηξαπεδηθά ζηειέρε – 

επηδηψθεηαη νη ζέζεηο εξγαζίαο λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ θαηά 5.000 έσο 10.000 ζηα επφκελα δχν 

κε ηξία ρξφληα. 

Γηα απηφ ε ΟΣΟΔ, κε ζεκαληηθή δεκφζηα παξέκβαζή ηεο ζηηο 3/7/2018,  

- δηακήλπζε ζε  Κπβέξλεζε θαη Σξάπεδεο φηη δελ ζα επηηξέςεη λα γίλνπλ ζηφρνο νη εξγαδφκελνη 

θαη δήηεζε λα δηακνξθψζνπλ  ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία 

θαη φρη ζρέδηα πνπ νδεγνχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη δηαησλίδνπλ ηα 

αδηέμνδα» . 

- ηφληζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε φηη ήδε ν ηξαπεδηθφο θιάδνο έρεη πιεξψζεη πνιχ αθξηβά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Απφ ηα ηέιε ηνπ 2011 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2017 ηα θαηαζηήκαηα ησλ 

ηξαπεδψλ κεηψζεθαλ θαηά 1.679. Ζ απαζρφιεζε κεηψζεθε  θαηά 18.251 εξγαδφκελνπο, ελψ ε 

πεξαηηέξσ κείσζε (θαηαζηεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ) ζπλερίδεηαη θαη ην 2018, θάηη πνπ δελ 

έρεη ζπκβεί ζε ηέηνηα έθηαζε ζε θακία ρψξα ηεο Δπξψπεο.  

- επηζήκαλε, επίζεο, φηη ε εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ πξνζσπηθνχ ζηνλ θιάδν έρεη ζπλνιηθά 

αλέιζεη ζηα 1,4 δηο. Παξ’ φια απηά γίλνληαη εθ λένπ ζηφρνο νη εξγαδφκελνη – απηή ηε θνξά 

θαη κε απεηιέο απνιχζεσλ, κε ηε δηθαηνινγία φηη «ηα λνχκεξα… δελ βγαίλνπλ». Πίζσ απφ ηα 

«λνχκεξα», φκσο, ππάξρνπλ νη άλζξσπνη. Πξνθαλψο γηα θάπνηνπο δελ παίδεη θαλέλαλ ξφιν 

αθφκα θη αλ ζπζηαζηνχλ κεξηθέο ρηιηάδεο εξγαδφκελνη αθφκε, πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα 

απνιαχζνπλ ηα έηζη απμεκέλα θέξδε,  ελψ ε αλάπηπμε κπνξεί λα πεξηκέλεη… 

- μεθαζάξηζε πσο δελ πξφθεηηαη «λα θιείζεη ηα κάηηα» ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο, αθνχ έηζη δελ 

δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, νχηε 

ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε. Κάιεζε ηηο Σξάπεδεο θαη ηελ Κπβέξλεζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε έλαλ δηάινγν αλαδήηεζεο πξαγκαηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο. Παξάιιεια, πξνεηδνπνίεζε φινπο φζνπο 

δηακνξθψλνπλ αληεξγαηηθέο θαη αληηθνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο ζηηο Σξάπεδεο, λα κελ 

ηνικήζνπλ. 

- θαιεζε ηελ Κπβέξλεζε λα αλαιάβεη ηηο πνιηηηθέο ηεο επζχλεο θαη λα πάξεη ζέζε απέλαληη ζε 

ζηξαηεγηθέο θαη ζρεδηαζκνχο, πνπ φρη κφλν δελ ππεξεηνχλ ηελ αλάπηπμε, αληίζεηα νδεγνχλ 

ζε λέεο θνηλσληθέο εληάζεηο.   

- θάιεζε, ηέινο, ηα Κφκκαηα θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα πάξνπλ ζέζε απέλαληη ζηηο 

«εχθνιεο ιχζεηο» πνπ επηιέγνπλ νη ηξάπεδεο θαη λα απαηηήζνπλ ζηξαηεγηθέο πξαγκαηηθήο 

ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ κε κέιινλ θαη 

πξννπηηθή.  
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- Νέα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλαιιαγψλ απφ 

ηηο Σξάπεδεο. (25/9/2018)  

ηελ παξέκβαζή ηεο ε ΟΣΟΔ ηφληζε φηη ε ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ησλ ζπκθσλεκέλσλ ζηηο Δ, 

απφ ηα νπνία δελ λνείηαη λα παξεθθιίλεη θαλείο, είλαη γηα απηήλ ζέκα αξρήο. Ζ δε εθαξκνγή ηνπ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπλαιιαγψλ ζηηο Σξάπεδεο, πνπ ζεζπίζηεθε κε εξγαζηαθά αιιά θαη κε 

θνηλσληθά θξηηήξηα θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, είλαη γηα ην ζ.θ. ηνπ 

θιάδνπ δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο.  

Ζ Οκνζπνλδία μεθαζάξηζε φηη θακία ζπλαιιαγή δελ ζα γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ 

ζπλαιιαγψλ, νχηε ζα παξακέλνπλ εξγαδφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα 

ιήμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ. Σπρφλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε 

θαζεκεξηλφηεηα, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη  ζην Καηάζηεκα είηε κε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ φηη νη ζπλαιιαγέο ηνπο δελ ζα εμππεξεηεζνχλ κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα ιήμεο ηνπ 

σξαξίνπ ζπλαιιαγψλ, είηε κε ηελ θαηαβνιή ππεξσξηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ σξαξίνπ θαη ηελ απνηξνπή αθξαίσλ θαη θαηαρξεζηηθψλ εξγνδνηηθψλ 

πξαθηηθψλ, ε ΟΣΟΔ έρεη ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο, νη νπνίεο δηεμάγνπλ 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο, επηβάιινληαο ήδε πξφζηηκα. 

Παξάιιεια, ε ΟΣΟΔ θάιεζε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ ζε δηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί 

ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ απσιεηψλ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κιαδηθή 

πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2016-2018. 

 

- Νέα δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ (5/10/2018) κεηά ηηο εμειίμεηο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη 

ηηο ζνβαξέο πηέζεηο ζηηο ηηκέο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ.  Με ηελ παξέκβαζή ηεο, ε ΟΣΟΔ 

επηζήκαλε φηη : 

- αθ’ ελφο ππάξρεη θαηαθαλήο απνπζία απφ ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ θιάδν θαη επζχλεο ηεο 

Κπβέξλεζεο γηαηί νη Σξάπεδεο δελ ιεηηνπξγνχλ «σο εξγαιείν» ζηήξημεο ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο, ηα δε ππαξθηά ηνπο πξνβιήκαηα «δελ ζψδνληαη» νχηε απφ ηηο θαζεζπραζηηθέο 

δειψζεηο Τπνπξγψλ, νχηε απφ «ηδέεο ιχζεσλ» πνπ ηψξα αλαθαιχπηνπλ. 

- αθ’ εηέξνπ, ε ΟΣΟΔ έγθαηξα εδψ θαη ηξία ρξφληα επηζήκαλε ηε βξαδπθιεγή βφκβα ησλ 

θφθθηλσλ δαλείσλ πνπ ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο Σξάπεδεο θαη πξφηεηλε ιχζεηο ηεθκεξησκέλεο θαη 
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απνηειεζκαηηθέο πνπ ζήκεξα, φπσο θαίλεηαη, θάπνηνη θπβεξλεηηθνί θχθινη δεηιά αξρίδνπλ λα 

αλαθαιχπηνπλ. 

Γηα απηφ, ε ΟΣΟΔ επαλέθεξε ηελ πξφηαζή ηεο (ηελ νπνία απφ ην 2015 γλσξίδνπλ ε Κπβέξλεζε 

θαη φινη νη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί θνξείο), γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ Γηαηξαπεδηθνχ 

Φνξέα κε Δμππεξεηνχκελσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη ηεγαζηηθψλ Γαλείσλ, κε ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ Σξαπεδψλ, ηνπ ΣΥ θαη ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, γηα  ιχζεηο κε αξρέο θαη θαλφλεο 

θνηλσληθήο επαηζζεζίαο. Γηα λα κπνξέζνπλ νη Σξάπεδεο, απαιιαγκέλεο απφ ηνλ βξαρλά ησλ 

θφθθηλσλ δαλείσλ, λα ζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, δίλνληαο ην κήλπκα 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαη ηεο πξννπηηθήο, πνπ πέξα απφ ηα κεγάια ιφγηα έρεη άκεζα  

αλάγθε ε ρψξα. 

Σέινο, ε ΟΣΟΔ επηζήκαλε φηη πξέπεη θαη νη Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο 

ηνπο,  πνπ αθνξνχλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ηξηψλ αλαθεθαιαηπνηήζεσλ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Να ζηακαηήζνπλ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο απεηιέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, κε 

ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, κέζα απφ αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Κάηη πνπ έρεη θαηαληήζεη κφληκε επσδφο, ρσξίο λα ιχλεη θαλέλα 

νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ησλ Σξαπεδψλ, νχηε ηεο πειαηείαο, αληίζεηα ηα επηδεηλψλεη. 

- πλάληεζε, ζηηο 8/10/2018, ζηειερψλ θαη ζπκβνχισλ ηεο ΟΣΟΔ κε εθπξνζψπνπο ησλ 

Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ 

Γξάκαο, Έβξνπ, Καξδίηζαο, Πηεξίαο θαη Υαλίσλ  γηα ηελ νξζή θαη πιήξε εθαξκνγή ηεο Κιαδηθήο 

πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ηεο ΟΣΟΔ ζηνπο αληίζηνηρνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, κεηά ηελ 

πξφζθαηε θήξπμή ηεο ψο ππνρξεσηηθήο γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Ζ 

ζπλάληεζε θξίζεθε θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο επνηθνδνκεηηθή, ε δε Οκνζπνλδία ηφληζε ηε 

βνχιεζή ηεο ε ζπλεξγαζία λα έρεη ζπλέρεηα θαη κε ηε δεκηνπξγία  ζσκαηείσλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ρψξνπο.   

 

- πλάληεζε, ζηηο 12/10/2018, ηεο ΟΣΟΔ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Σξαπεδψλ κε 

αληηθείκελν εθθξεκφηεηεο ηεο Κιαδηθήο ..Δ. πνπ ιήγεη ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Οη 

εθθξεκφηεηεο απηέο αθνξνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, 

ζηε δεκηνπξγία εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο ηεο πγείαο, θαζψο θαη ζηελ 

εμέηαζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, πνπ είρε ζπκθσλεζεί λα 

ζπδεηεζεί ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2018.  
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ηε ζπλάληεζε ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΣΟΔ δήηεζαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ιχζεσλ θαη ζηα ηξία ζέκαηα πνπ απνηεινχλ εθθξεκφηεηεο ηεο Κιαδηθήο ..Δ., επηζεκαίλνληαο 

ηελ θσιπζηεξγία πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηηο Σξάπεδεο φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. 

Παξάιιεια, θαηέζηεζαλ ζαθέο ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Σξαπεδψλ φηη νη ηξαπεδνυπάιιεινη 

δηθαηνχληαη ηελ έκπξαθηε αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηέβαιαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

θαηαβάιινπλ αληαπνθξηλφκελνη πιήξσο ζηηο δπζθνιίεο ησλ θαηξψλ γηα ηηο Σξάπεδεο, γηα ηελ 

νηθνλνκία  θαη ηελ θνηλσλία. 

 

Οη εθπξφζσπνη ησλ Σξαπεδψλ αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη ιφγνπο πνπ 

δελ επέηξεςαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηεο Κιαδηθήο ..Δ. φπσο ηζρπξίζζεθαλ, 

ρσξίο λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο ξπζκίζεηο πνπ εθθξεκνχλ. Δπηθπιάρζεθαλ λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ 

ηνπο γηα λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ, ζηε λέα ζπλάληεζε ε νπνία νξίζηεθε 

γηα ηελ 31/10/2018. 

-πλάληεζε (17/10/2018) ζην Ηξάθιεην Κξήηεο, ηνπ Πξνεδξείνπ  ηεο ΟΣΟΔ, κε ηνλ επηθεθαιήο 

ηεο Παγθξήηηαο Σξάπεδαο θαη Πξφεδξν ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Νίθν Μπξηάθε θαζψο θαη 

κε ην Πξνεδξείν ηνπ πιιφγνπ ησλ Δξγαδνκέλσλ ηεο Παγθξήηηαο Σξάπεδαο. Αληηθείκελν, ε 

άκεζε  εθαξκνγή ησλ Κιαδηθψλ Δ (σξάξην, κηζζνιφγην, εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θιπ), ζην 

ζχλνιν ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ, ε δηαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο θαη επηκέξνπο ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηελ Παγθξήηηα Σξάπεδα θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηήλ. Παξάιιεια 

εμεηάζηεθαλ ε πξννπηηθή θαη ην κέιινλ ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή 

ηνπο ζηε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηεο ρψξαο.  

- Γεχηεξε ζπλάληεζε (31/10/2018) ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΣΟΔ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

Σξαπεδψλ γηα ηηο εθθξεκφηεηεο ηεο ηξέρνπζαο Κιαδηθήο ..Δ. (Δμέηαζε δπλαηνηήησλ 

βειηίσζεο ησλ απνδνρψλ, Δληαίν ζπκπιεξσκαηηθφ πξφγξακκα πγείαο, ηεγαζηηθά δάλεηα 

ηξαπεδνυπαιιήισλ), ζηελ νπνία ηα κέξε ζπκθψλεζαλ ζηε δξνκνιφγεζε ηεο αληηκεηψπηζήο 

ηνπο θαη θαηέιεμαλ φηη: 

 Οη Σξάπεδεο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ θαηά ηε 
πξνεγνχκελε ηξηεηία θαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ηεο ηξέρνπζαο θιαδηθήο, ζα 
δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ βαζηθψλ κηζζψλ ηνπ Δληαίνπ 
Μηζζνινγίνπ ζην πιαίζην ηεο επφκελεο θιαδηθήο ..Δ. 2019-2021, ιακβάλνληαο ππφςηλ 
ηα κεγέζε αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ. 

 Οη Σξάπεδεο θαη ε ΟΣΟΔ απφ θνηλνχ ζα επηδηψμνπλ ηελ εμαζθάιηζε εληαίνπ 
πξνγξάκκαηνο βειηησκέλσλ πξφζζεησλ παξνρψλ πγείαο, εληφο ησλ πθηζηάκελσλ 
θνζηνινγηθψλ νξίσλ.  ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπγθξνηείηαη θνηλή νκάδα εξγαζίαο 
πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο. 
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 Οη ξπζκίζεηο ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζα αληηκεησπίδνληαη απφ 
θάζε Σξάπεδα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ, έηζη ψζηε ν θάζε ζπλάδειθνο (θάηνρνο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ) λα κελ πθίζηαηαη 
νηθνλνκηθή πίεζε ή δπζθνιία ζηελ απνπιεξσκή ηνπ. 

 
Καηά ζπλέπεηα ε ηξέρνπζα Κιαδηθή ..Δ,. πνπ νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ 2018 δελ έρεη 
πιένλ εθθξεκφηεηεο θαη ακθηζβεηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ Σξαπεδψλ.  
 

-Καζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

επηθαηξνπνηεκέλσλ ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο Σξάπεδεο, ηηο 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο  θαη ην Αζθαιηζηηθφ, απφ ηηο Γξακκαηείεο Υ/Π πζηήκαηνο,  Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ θαη Αζθαιηζηηθνχ αληίζηνηρα, θαζψο θαη απφ ηνπο εηδηθνχο πκβνχινπο ηεο ΟΣΟΔ, κε 

ηελ αμηνπνίεζε θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ/ΓΗΚΔΣΔ. ηφρνο, ε ππνζηήξημε 

ησλ παξεκβάζεσλ ηεο ΟΣΟΔ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζην πιαίζην θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Uni. Δπίζεο, ε ππνζηήξημε ζε παξεκβάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο ησλ πιιφγσλ- κειψλ γηα ζέκαηα Υ/Π πζηήκαηνο, νξζήο εθαξκνγήο ηεο θιαδηθήο 

Δ, ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο, αζθαιηζηηθά θιπ. 

 

 

Πάληα Μπξνζηά  

γηα ηελ Δξγαζία, 

γηα ηελ Κνηλσλία, 

γηα  Αλάπηπμε! 


