Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2019

ΕΣΟΙΜΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕ Η ΟΣΟΕ
ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕ Ε ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΚΑΡΠΗ ΤΝΑΝΣΗΗ
ΜΕ ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ Ε
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
ηε δεύηεξε ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΕ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Σξαπεδώλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Δεπηέξα 11 Φεβξνπαξίνπ 2019, κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε λέαο Κιαδηθήο
πιινγηθήο ύκβαζεο, δελ ππήξμε νπζηαζηηθή πξόνδνο, κε απνηέιεζκα ε πιεπξά ηεο ΟΣΟΕ λα
αλεβάζεη ηνπο ηόλνπο επηζεκαίλνληαο όηη, ν θιάδνο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ δελ πξόθεηηαη λα
κείλεη απαζήο.
Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΣΟΕ ηόληζε όηη, ε ΟΣΟΕ δελ ζα αλερζεί νύηε ζα απνδερζεί ηνπο κόληκνπο
ηζρπξηζκνύο ησλ Σξαπεδώλ πεξί κείσζεο ή αθόκα θαη δηαηήξεζεο ζε ρακειά επίπεδα ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ – κηζζνινγηθνύ θόζηνπο πνπ επαλαιακβάλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξόληα σο
κόληκε επσδόο είηε πξαγκαηηθώλ είηε πξνζρεκαηηθώλ επηρεηξεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ
ηελ ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο ζηα πιαίζηα ηνπ
Εληαίνπ Μηζζνινγίνπ, γεγνλόο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηεύξπλζε ησλ αλαγθώλ ηνπο.
Σόληζε αθόκα όηη ε πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο πνπ απνηειεί θεληξηθή δηεθδηθεηηθή ζέζε
ηνπ θιάδνπ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη κε ζαθή ηξόπν ζηε λέα Κιαδηθή ύκβαζε δεδνκέλνπ όηη, ην
άγρνο θαη ε αλαζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη, πιένλ, θαζεκεξηλό θαηλόκελν ιόγσ ηεο
αβεβαηόηεηαο πνπ επηθξαηεί ζε όηη αθνξά ζηνπο θξπθνύο ζρεδηαζκνύο γηα ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο
ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ θαη ησλ θεκώλ πνπ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο γηα ηα ζέκαηα απηά νη
νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ απαζρόιεζε ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ.
Αθόκα έγηλε ζαθέο από ηελ πιεπξά ηεο ΟΣΟΕ όηη ε ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ
πξέπεη λα γίλεη κε θαλόλεο ειέγρνπ θαη δηαθάλεηαο όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ, κε θιαδηθή ζπκκεηνρή,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απαζρόιεζε ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζέκα
απηό ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο – αμηνπνίεζήο ηνπο ζηηο λέεο ςεθηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο ησλ
Σξαπεδώλ.
Σέινο, ε ΟΣΟΕ επαλέιαβε ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα
Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ Σξαπεδώλ, ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Όια ηα παξαπάλσ έζεζε κε απνθαζηζηηθόηεηα ε πιεπξά ηεο ΟΤΟΕ ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ
Τξαπεδώλ σο κηα ζπλνιηθή απάληεζε ηνπ θιάδνπ ζηηο δηθέο ηνπο αλαθνξέο πνπ πξνεγήζεθαλ ζηελ έλαξμε
ηεο ζπδήηεζεο.
Σπγθεθξηκέλα νη εθπξόζσπνη ησλ Τξαπεδώλ επηθαινύκελνη μαλά ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θαη ηε
γεληθόηεξε θαηάζηαζε ησλ Τξαπεδώλ δελ απνδέρζεθαλ ηελ ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηώλ ησλ
εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σε όηη αθνξά ζηα ζέκαηα ςεθηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ απέθξνπζαλ ην αίηεκα ηεο ΟΤΟΕ
γηα ζπκκεηνρή – δηαβνύιεπζε ελόςεη ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε θαλόλεο
δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ κε «ην επηρείξεκα» όηη θάζε Τξάπεδα έρεη ηηο δηθέο ηεο ηαρύηεηεο θαη ηηο δηθέο ηεο
επηινγέο ζην ζέκα απηό.
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Τέινο, αξλήζεθαλ λα απνδερζνύλ ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Δηνηθεηηθά
Σπκβνύιηα ησλ Τξαπεδώλ, ελώ ζε όηη αθνξά ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα γεληθόηεξα ζέκαηα ηνπ δηεθδηθεηηθνύ
πιαηζίνπ ηεο ΟΤΟΕ, πεξηνξίζηεθαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ αηηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα
κεηξόηεηαο θαη παξνρώλ πξόλνηαο γηα θάζε παηδί, ζρνιηθώλ αδεηώλ, επίδνκα ηνθεηνύ θαη άιισλ ζεκάησλ
δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο.
H OTOE, μεθαζάξηζε όηη δελ απνδέρεηαη ηηο απαληήζεηο ησλ Σξαπεδώλ θαη δήηεζε απηέο λα
δηνξζσζνύλ ζηελ επόκελε ζπλάληεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ.
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η ΟΣΟΕ δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί κηα θιαδηθή ζπιινγηθή ζύκβαζε πνπ δελ ζα δηαζθαιίδεη
ηελ απαζρόιεζε θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ.

 Δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί λα ζπλερηζζεί θαη λα δηεπξπλζεί πεξαηηέξσ ε απώιεηα ηνπ
εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην πάγσκα ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ.

 Δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί λα είλαη παζεηηθόο ζεαηήο ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ
αθνξνύλ ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ

 Δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί «ην επηρείξεκα» πεξί πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
θόζηνπο εηδηθόηεξα κεηά ηελ αξηζκεηηθή ζπξξίθλσζε ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ θαηά 26.000 ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία

 Δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί άιιεο δηθαηνινγίεο θαη πξνζρήκαηα από ηηο Σξάπεδεο πνπ
ζπκαηνπνηνύλ μαλά ηνπο εξγαδόκελνπο θαη κάιηζηα κεηά από 3 αλαθεθαιαηνπνηήζεηο

 Δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί επηρεηξεκαηηθνύο ζρεδηαζκνύο πνπ αληί λα νδεγνύλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αύμεζεο ησλ εζόδσλ θαη ηεο ζηήξημεο ηεο
πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ζηξέθνληαη μαλά ελάληηα ζηνπο αξγαδνκέλνπο δηαησλίδνληαο έλα
θιίκα απξαμίαο, εζσζηξέθεηαο θαη κνηξνιαηξίαο.
Οη εξγαδόκελνη ζηηο Τξάπεδεο είλαη έηνηκνη λα αγσληζζνύλ γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη αμηνπξεπή
Κιαδηθή Σ.Σ.Ε. πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζα αληαλαθιά ηελ ππεξπξνζθνξά ηνπο ηα
ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο.
Απηό είλαη ην κήλπκα ηεο ΟΤΟΕ θαη ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ από ηηο πεξηνδείεο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο ζε όιε ηελ Ειιάδα.
Απηό ην κήλπκα έρεη πνιινύο απνδέθηεο.
 Απεπζύλεηαη ζηηο Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ
 Απεπζύλεηαη ζηελ Κπβέξλεζε ηεο ρώξαο
 Απεπζύλεηαη ζηνπο κεηόρνπο ησλ Σξαπεδώλ
Πρέπει, επιτέλους, όλοι αυτοί να καταλάβουν ότι οι Σράπεζες, η χώρα, η κοινωνία,
οι εργαζόμενοι πρέπει να φύγουν μπροστά…
Με όραμα, με δύναμη, με αποφασιστικότητα και όχι με μιζέρια και μοιρολατρία.
…Και η Κλαδική ..Ε. που διεκδικεί η ΟΣΟΕ είναι μια ευκαιρία για να το
αποδείξουν.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

