
 

 

 
 

 

Αζήλα, 8 Ιαλνπαξίνπ 2019 

H OTOE ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 
 

ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 Απεζηάιε ε πξόζθιεζε γηα δηαπξαγκάηεπζε  
  ζηηο Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ 
 

 Αξρίδεη ε ελεκέξσζε θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ 
        εξγαδνκέλσλ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Η ΟΣΟΕ ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο λέαο Δηνίθεζεο ηνπ θιάδνπ πνπ πξνέθπςε από ην 
32ν πλέδξην, πξνρώξεζε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο λέαο Κιαδηθήο πιινγηθήο 
ύκβαζεο Εξγαζίαο κε ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
Σξάπεδεο. 

 Οη πξώηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ΟΣΟΕ, ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία θαη ην 
Γεληθό πκβνύιην πνπ ζπγθιήζεθαλ ακέζσο κεηά ηελ ζπγθξόηεζε ζε ζώκα θαη ηελ εθινγή 
ηνπ λένπ Πξνεδξείνπ, θαηέιεμαλ ζην δηεθδηθεηηθό πιαίζην γηα ηελ λέα Κιαδηθή ..Ε., ην νπνίν 
απεζηάιε ήδε ζηηο Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ. 

 Η έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ είλαη ε αθεηεξία ηεο δηεθδηθεηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο ΟΣΟΕ, 
δεδνκέλνπ όηη ε πξνεγνύκελε Κιαδηθή ..Ε. νινθιεξώζεθε ζηηο 31/12/2018 θαη νη αλάγθεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ κεγαιώζεη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο, είλαη άκεζεο 
θαη δελ κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ. 

 Ο θιάδνο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ πνπ ζήθσζε πνιύ ζεκαληηθό βάξνο ηα ρξόληα ηεο θξίζεο 
έρεη λόκηκεο θαη δηθαηνινγεκέλεο απαηηήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε από ηηο 
Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ.    

Η Κπβέξλεζε από ηελ πιεπξά ηεο, νθείιεη λα ηηο ιάβεη ππόςε ηεο θαη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ 
ηθαλνπνίεζή ηνπο, δεδνκέλνπ όηη ην εξγαιείν Σξάπεδεο – Εξγαδόκελνη ζα απνηειέζεη μαλά ηελ πιένλ 
ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ αθνξά ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, κε ζηόρν ηελ 
πνιππόζεηε αλάπηπμε. 

 Γηα ηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ ε ππνγξαθή ηεο λέαο Κιαδηθήο ..Ε. έρεη ζεζκηθή αμία 
ε νπνία, όκσο, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη από έλα νπζηαζηηθό πεξηερόκελν πνπ ζα ηθαλνπνηεί 
βαζηθέο αλάγθεο θαη ζα δίλεη ιύζεηο ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο Σξάπεδεο.  
Σαπηόρξνλα, ζα δεκηνπξγεί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ δηακόξθσζε ζεηηθνύ θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη 
εκπηζηνζύλεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν απνηειεζκαηηθήο ζηήξημεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο 
κε αθεηεξία ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 

 Σα θεληξηθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηεο ΟΣΟΕ θαη πξέπεη λα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο ΟΣΟΕ – ΣΡΑΠΕΖΩΝ ζηε λέα Κιαδηθή ..Ε. αθνξνύλ: 

 

1. Θεζκηθή Θσξάθηζε ηεο Απαζρόιεζεο 

Η πξνζηαζία ηεο Απαζρόιεζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο ζηηο 
ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, απνηειεί μαλά θαη δηαρξνληθά ζα ιέγακε θνξπθαία θαη βαζηθή πξνηεξαηόηεηα 
ηεο ΟΣΟΕ. 

Σν ζηνηρείν ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξά ζηελ εξγαζία δελ επηδέρεηαη 
ακθηζβεηήζεηο θαη αζηεξίζθνπο νύηε πξνζρεκαηηθέο αζάθεηεο, όρη κόλν γηαηί απνηειεί θόθθηλε  
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γξακκή γηα ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, εηδηθόηεξα κεηά ηελ ζεκαληηθή 
ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ ζε αλζξώπηλν δπλακηθό ηα ηειεπηαία ρξόληα, αιιά γηαηί απνηειεί θαη 
αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα όιεο ηηο Σξάπεδεο αλ ζέινπλ ε πνξεία ηνπο λα εμειηρζεί νκαιά θαη νη 
ζηξαηεγηθνί ηνπο ζρεδηαζκνί λα επνδσζνύλ. 

Άξα ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία πξέπεη λα απνηειεί όρη κόλν επηδίσμε ηεο ΟΣΟΕ αιιά θαη ησλ 
Σξαπεδώλ, νη νπνίεο νθείινπλ ζηελ Κιαδηθή ..Ε. λα ηε δηαζθαιίζνπλ κε ηξόπν πνπ ζα εθθξάδεη 
θαη ηε δηθή ηνπο ζαθή βνύιεζε. 

 

2. Αλάθηεζε ησλ απσιεηώλ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ Εληαίνπ Μηζζνινγίνπ. 

Είλαη γλσζηό όηη ην εηζόδεκα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο κεηώζεηο από ην 
2013 όρη κόλν νλνκαζηηθέο αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ ηνπ Εληαίνπ 
Μηζζνινγίνπ. 

Οη εξγαδόκελνη ζηηο Σξάπεδεο όια απηά ηα ρξόληα πιήξσζαλ ην δηθό ηνπο ηίκεκα κε ζνβαξέο 
νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηε δσή θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Σαπηόρξνλα, θιήζεθαλ απηή ηελ 
πεξίνδν λα αληαπνθξηζνύλ ζε κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο, πξάγκα πνπ έθαλαλ, δίλνληαο ηνλ 
θαιύηεξν εαπηό ηνπο ζε έλα δπζκελέο πεξηβάιινλ ηόζν γηα ηελ νηθνλνκία όζν θαη γηα ηηο 
Σξάπεδεο. 

Σώξα, όκσο, ήξζε ε ώξα θαη ε άιιε πιεπξά, ε πιεπξά ησλ Σξαπεδώλ, λα αλαγλσξίζεη έκπξαθηα 
απηή ηελ ππεξπξνζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ θαηεύζπλζε αλάθηεζεο ησλ 
απσιεηώλ. 

Οη ζηξαηεγηθέο ησλ Δηνηθήζεσλ ησλ Σξαπεδώλ θαη επηκέξνπο αιιά ζην ζύλνιό ηνπο, δελ κπνξεί 
λα κελ πεξηιακβάλνπλ ηνλ παξάγνληα ελίζρπζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
παξαπάλσ θαηεύζπλζε σο αλαγθαία παξάκεηξν αιιά θαη πξνϋπόζεζε γηα λα επηηύρνπλ ζηνπο 
ζηξαηεγηθνύο ηνπο ζρεδηαζκνύο, εγθαηαιείπνληαο ην αλεδαθηθό πιένλ «επηρείξεκα» γηα 
πεξαηηέξσ πεξηνξηζκό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. 

Πξέπεη, επηηέινπο, λα δείμνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο όηη ηνπο ζεσξνύλ ζπκκάρνπο θαη ζπλεξγάηεο 
ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο θαη όρη «βαξίδηα». 

Είλαη θαηξόο λα αξρίζεη πξαγκαηηθά ε αληίζηξνθή κέηξεζε κε πξάμεηο θαη κέηξα νηθνδόκεζεο 
εκπηζηνζύλεο θαη αλαγλώξηζεο ηεο πξνζπάζεηαο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 

 

3. Οκαιή κεηάβαζε ησλ Σξαπεδώλ ζηελ ςεθηαθή επνρή. 

Η ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ βξίζθεηαη πιένλ ζε εμέιημε θαη ζηε ρώξα καο θαη νη 
Σξάπεδεο έρνπλ ήδε δξνκνινγήζεη θαη πινπνηνύλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Όκσο ε ςεθηνπνίεζε σο αλαγθαία εμέιημε γηα κηα ζύγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
Σξαπεδώλ νθείιεη πξώηα θαη θύξηα λα ιαβαίλεη ππόςε ηεο ηνλ παξάγνληα άλζξσπν θαη όρη λα ηνλ 
εμαηξεί από ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

Γηα ην ζθνπό απηό ε πνιηηηθή ησλ Σξαπεδώλ πξέπεη λα παίξλεη ππόςε ηεο ηηο ζέζεηο ηεο ΟΣΟΕ, ε 
νπνία κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθό ξόιν ζηα πιαίζηα πάληνηε κηαο ζεζκνζεηεκέλεο 
νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ όρη κόλν είλαη ρξήζηκε αιιά θαη 
αλαγθαία. 

 

ηελ θαηεύζπλζε απηή δηεθδηθνύκε: 

 Έγθαηξε θαη ζαθή πιεξνθόξεζε πξηλ από ηελ εηζαγσγή ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία, ηελ πγεία θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

 Δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο - επηκόξθσζεο θαη δνκέο ζηήξημεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε απεηινύκελεο ζέζεηο – ηνκείο εξγαζίαο. 

 Παξαθνινύζεζε ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο κε ηε ζπκκεηνρή 
εθπξνζώπσλ – εηδηθώλ θαη από ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ζρεηηθέο 
δηαδηθαζίεο. 
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Εηδηθόηεξα, ζεσξνύκε αλαγθαία ηελ θαζνιηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερή 
επηκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ κεηάβαζεο ζηε λέα 
επνρή, δεδνκέλνπ όηη ε λέα ςεθηαθή επνρή ζηηο Σξάπεδεο είλαη ππόζεζε απνθιεηζηηθά θαη κόλν 
ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ θαη όρη ηξίησλ, κέζσ δηαδηθαζηώλ εμσηεξίθεπζεο εξγαζηώλ ζηελ νπνία 
ππάξρεη πάγηα αληίζεζε ηεο ΟΣΟΕ. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Οη ηξεηο παξαπάλσ βαζηθέο ελόηεηεο ηνπ δηεθδηθεηηθνύ πιαηζίνπ ηεο ΟΣΟΕ πξνο ηηο Δηνηθήζεηο 
ησλ Σξαπεδώλ, απνηεινύλ ηα θεληξηθά ζέκαηα πνπ ζέηνπκε ελόςεη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ 
λέα πιινγηθή ύκβαζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 

  

Παξάιιεια ηίζεληαη θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ: 

 ηηο ξπζκίζεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο (ξπζκίζεηο δαλείσλ θ.ιπ.) 

 ηελ Εηαηξηθή Δηαθπβέξλεζε θαη ηελ Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε κε θεληξηθό αίηεκα 
ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Δ.. ησλ Σξαπεδώλ 

 ηελ Ιζόηεηα – ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο κεηξόηεηαο 
κε βειηηώζεηο ζηελ πξόζζεηε ζσξεπηηθή άδεηα θξνληίδαο ησλ παηδηώλ θαη ζρνιηθήο 
παξαθνινύζεζεο 

 ηηο Παξνρέο πνπ αθνξνύλ ζηελ Πξόλνηα – ππνρξεώζεηο ησλ Σξαπεδώλ 

 ηελ Οηθνλνκηθή Ελίζρπζε Εξεπλεηηθώλ, Επηκνξθσηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ 
Δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ θιάδνπ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Είκαζηε έηνηκνη γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο λέαο ..Ε. ηνπ θιάδνπ κε ηηο Σξάπεδεο. 

 Είκαζηε έηνηκνη λα ζηαζνύκε ζην ύςνο ησ λ πεξηζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηηο 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ όζν θαη ζηηο ζπλζήθεο δσήο πνπ έρεη επηβάιεη 
ζε όινπο καο ε ζεκεξηλή δύζθνιε θνηλσληθή ζπγθπξία. 

 Είκαζηε έηνηκνη θαη απνθαζηζκέλνη λα αγσληζηνύκε, έρνληαο επίγλσζε όηη ηα αηηήκαηα 
ηνπ θιάδνπ καο είλαη δίθαηα θαη ξεαιηζηηθά. 

 Είκαζηε έηνηκνη λα δηεθδηθήζνπκε ρσξίο ζπκβηβαζκνύο ζηηο βαζηθέο καο 
πξνηεξαηόηεηεο θαη αλάγθεο, βάδνληαο ηα δηθά καο όξηα εθεί πνπ επηβάιιεη ε θνηλσληθή καο 
επζύλε. 

 Επαλαιακβάλνπκε μαλά όηη ε ΟΣΟΕ απαηηεί από ηηο Σξάπεδεο αιιά θαη από ηελ 
Κπβέξλεζε λα ζηαζνύλ ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηελ πξάμε ηελ 
ζεζκηθή αμία ππνγξαθήο κηαο Κιαδηθήο ..Ε. πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη κηα απνηειεζκαηηθή 
πνξεία ηνπ θιάδνπ πξνο ην κέιινλ. 

 Η δηθή καο πνξεία ηεο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θνκκάησλ ηνπ ειιεληθνύ 
θνηλνβνπιίνπ θαη ηεο θνηλήο γλώκεο πνπ ζέινπκε λα είλαη ζπκπαξαζηάηεο ζηελ δηεθδηθεηηθή 
καο πξνζπάζεηα θαη ζηνπο αγώλεο καο, αξρίδεη ΣΩΡΑ. 

 αο θαινύκε όινπο ζε εηνηκόηεηα θαη εγξήγνξζε γηα λα δηεθδηθήζνπκε απνθαζηζηηθά 
θαη κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο κηα λέα θιαδηθή ..Ε. πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο καο 
θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ θιάδνπ καο. 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

       ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ         ΑΥΙΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


