
 

 

 
 

 

Αζήλα, 31 Ιαλνπαξίνπ 2019 
 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ  

ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΟΣΟΕ  

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕ Ε ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

Ξεθίλεζαλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο ΟΣΟΕ – Σξαπεδώλ  
γηα ηελ ππνγξαθή κηαο Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο  

πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ζα δίλεη ζεηηθό ζήκα γηα ηελ πξννπηηθή ησλ Σξαπεδώλ  

θαη ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 
 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Η νέα Κλαδική υλλογική ύμβαση Εργασίας που διεκδικεί η ΟΣΟΕ, βρίσκεται στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Σράπεζες, διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν τη 

Δευτέρα (28/1/2019) στα γραφεία της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης. 

ηε ζπλάληεζε ησλ δύν πιεπξώλ ζπκκεηείραλ ε αληηπξνζσπεία ηεο ΟΣΟΕ κε επηθεθαιήο ηνλ Πξόεδξν 
θαη από ηελ πιεπξά ησλ Σξαπεδώλ εθπξόζσπνη ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθώλ Σξαπεδώλ Εζληθήο, Alpha, 
Πεηξαηώο, Eurobank εθπξόζσπνο ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο θαη εθπξόζσπνο ησλ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΣΟΕ έζεζε αλαιπηηθά ην πιαίζην ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, αθνύ 
πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε:  

 ζηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη απηή ε δηαπξαγκάηεπζε  

 ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ εμπγίαλζεο ησλ Σξαπεδώλ, πνπ θαηά ηα 
ηειεπηαία ρξόληα ησλ κλεκνλίσλ νδήγεζαλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε αλαζθάιεηα θαη ζε 
ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, ζπξξηθλώλνληαο ζεκαληηθά θαη ηηο ίδηεο ηηο 
Σξάπεδεο  

Με βάζε απηή ηε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε, ην πιαίζην ησλ δηεθδηθήζεσλ ηεο ΟΣΟΕ είλαη ξεαιηζηηθό θαη 
αλαγθαίν λα πηνζεηεζεί από ηηο Σξάπεδεο ώζηε λα απνηειέζεη κηα λέα αθεηεξία εθθίλεζεο πνπ ζα 
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη γηα ηηο δύν πιεπξέο, ηηο Σξάπεδεο θαη ηνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο. 

Σα βαζηθά ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ δηεθδηθήζεσλ ηηο νπνίεο αλέιπζε ν Πξόεδξνο ηεο 
ΟΣΟΕ ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Σξαπεδώλ, έρνπλ σο εμήο: 

1. Πξνζηαζία ηεο Απαζρόιεζεο 

Γηα κηα αθόκα θνξά ε πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ βξίζθεηαη ζηελ 
πξώηε ζέζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ηεο ΟΣΟΕ, δεδνκέλνπ όηη ε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ 
είλαη δξακαηηθή αθνύ καδί κε ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ε απαζρόιεζε έρεη ζπξξηθλσζεί θαηά 30.000 
εξγαδόκελνπο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2009-2019), ελώ νη πηέζεηο ζπλερίδνληαη. 

Όπσο δελ επέηξεςε λα γίλνπλ απνιύζεηο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα κε απνηέιεζκα ε κείσζε ηνπ αξηζκνύ 
ησλ εξγαδνκέλσλ λα γίλεη νκαιά κε εζεινύζηεο εμόδνπο, έηζη θαη ηώξα ε ΟΣΟΕ δελ πξόθεηηαη  
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ζε θακία πεξίπησζε λα απνδερζεί απνιύζεηο ή απνζρίζεηο ηξαπεδνϋπαιιήισλ κε θαηάιπζε ησλ 
εξγαζηαθώλ δεζκώλ ησλ ζπλαδέιθσλ κε ηνλ θιάδν, θαη θπζηθά δελ απνδέρεηαη ην δηαξθέο, πιένλ, 
πξνζρεκαηηθό επηρείξεκα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό ε ΟΣΟΕ δηεθδηθεί ξήηξα πξνζηαζίαο ηεο απαζρόιεζεο θαη ζηε λέα Κιαδηθή ..Ε. ΟΣΟΕ 
– ΣΡΑΠΕΖΩΝ. 

2. Απνθαηάζηαζε ησλ κηζζνινγηθώλ απσιεηώλ 

Οη ηξαπεδνϋπάιιεινη, όπσο όινη νη εξγαδόκελνη ηεο ρώξαο, έρνπλ ππνζηεί δξαζηηθή κείσζε ησλ 
εηζνδεκάησλ ηνπο, γεγνλόο πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο γεληθόηεξεο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 
ησλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ θαζηζηά ηνπο όξνπο δηαβίσζεο ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ηδηαίηεξα 
δπζρεξείο. 

Γηα ην ιόγν απηό, είλαη πιένλ αδήξηηε αλάγθε λα μεθηλήζεη άκεζα ε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηώλ 
ζην πιαίζην ηνπ Εληαίνπ Μηζζνινγίνπ.  ηόρνο είλαη λα θαιπθζνύλ βαζηθέο αλάγθεο θαη, παξάιιεια, λα 
δνζεί νπζηαζηηθό κήλπκα πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη ε αλάθακςε κε ζηόρν ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή 
αλάπηπμε κπνξεί λα αξρίζεη από ηηο Σξάπεδεο, κε εθαιηήξην ηε ζπιινγηθή ζπκθσλία ησλ δύν πιεπξώλ.  

3.  Μεηάβαζε ζηε ςεθηαθή ηξαπεδηθή κε ζεζκνζέηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΟΣΟΕ 

Η κεηάβαζε ησλ Σξαπεδώλ ζηε ςεθηαθή επνρή, πνπ είλαη ήδε ζε εμέιημε, είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ δελ 
πξέπεη σζηόζν λα πινπνηεζεί ρσξίο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ λα απνηξέπνπλ ηηο αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη λα ειαρηζηνπνηνύλ ηνπο θηλδύλνπο γηα ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα, ν 
νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε παξακέλεη απαξαίηεηνο θαη πξσηαξρηθόο. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό ε ΟΣΟΕ δηεθδηθεί ηε ζεζκνζέηεζε ηεο έγθαηξεο πιεξνθόξεζεο θαη ζπκκεηνρήο 
εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθηαθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ.  
Παξάιιεια, απαηηεί ε ςεθηαθή κεηάβαζε λα κελ γίλεη ελάληηα ζηνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο, νη νπνίνη 
δηθαηνύληαη θαη πξέπεη λα εθπαηδεπηνύλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ λένπο ξόινπο θαη θαζήθνληα ζηνλ 
θιάδν. 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΣΟΕ ηόληζε όηη ε ςεθηαθή κεηάβαζε δελ κπνξεί λα ζεκαηνδνηεί ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ αιιά ηελ αμηνπνίεζή ηνπο κε δηαξθή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο 
ζύγρξνλεο απαηηήζεηο πνπ νθείινπλ λα είλαη εληαγκέλεο ζε κηα καθξόπλνε θαη θαιά ζρεδηαζκέλε 
αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ησλ Σξαπεδώλ. 

Πέξα από ηα παξαπάλσ, ηέζεθαλ θαη άιια δεηήκαηα ηνπ δηεθδηθεηηθνύ πιαηζίνπ ηεο ΟΣΟΕ 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 ζηελ άδεηα ζρνιηθήο 
παξαθνινύζεζεο 

 ηηο Παξνρέο πνπ αθνξνύλ ζηελ Πξόλνηα – ππνρξεώζεηο ησλ Σξαπεδώλ 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Από ηελ πιεπξά ηεο ΟΣΟΕ, επηζεκάλζεθε ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Σξαπεδώλ όηη νη εξγαδόκελνη 
ζηηο Σξάπεδεο απαηηνύλ ηελ ππνγξαθή κηαο λέαο Κιαδηθή ύκβαζεο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 
ηνπο.  Απηέο ηηο αλάγθεο νη Σξάπεδεο νθείινπλ λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ ηε ζηηγκή πνπ γηα κηα αθόκα θνξά νη 
ηξαπεδνϋπάιιεινη θαινύληαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηα θόθθηλα 
δάλεηα, ζηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο. 
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 Σν θνξηίν ησλ απαηηήζεσλ από ηνλ θιάδν καο είλαη θαη πάιη βαξύ θαη είλαη βέβαην όηη νη 
ηξαπεδνϋπάιιεινη ζα ην ζεθώζνπλ μαλά κε πιήξε επάξθεηα.  Δελ είλαη, όκσο, δηαηεζεηκέλνη λα 
απνδερζνύλ ηίπνηα ιηγόηεξν από όζα πξαγκαηηθά δηθαηνύληαη, ηα νπνία έρνπλ απνηππσζεί κε ξεαιηζκό θαη 
εκπεξηζηαησκέλε ηεθκεξίσζε ζην δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηεο ΟΣΟΕ. 

 Γηα ην ιόγν απηό πξνεηνηκαδόκαζηε λα δηεθδηθήζνπκε απνθαζηζηηθά θαη, εθόζνλ ρξεηαζηεί, κε 
αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηελ ππνγξαθή κηαο λέαο Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο κε όια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξακε. 

 Η πιεπξά ησλ Σξαπεδώλ επηθπιάρζεθε λα δώζεη ζπλνιηθή απάληεζε ζηελ ΟΣΟΕ ζηε λέα 
ζπλάληεζε κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ, πνπ νξίζζεθε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ. 

 Η ΟΣΟΕ θαηέζηεζε ζαθέο όηη δελ ζα απνδερζεί θσιπζηεξγία θαη ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη δήηεζε 
ζηελ επόκελε ζπλάληεζε νη Σξάπεδεο λα δώζνπλ νπζηαζηηθέο απαληήζεηο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ. 

 Ξεθαζαξίδεη, επίζεο, όηη δελ ζα απνδερηεί ιύζεηο ζπξξίθλσζεο θαη εμσηεξίθεπζεο εξγαζηώλ πνπ ζα 
ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηελ απαζρόιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε ν θιάδνο ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε αγσληζηηθή εηνηκόηεηα κε πεξηνδείεο 
ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε όιε ηελ Ειιάδα, ώζηε όινη νη εξγαδόκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ 
ελεξγά, απνθαζηζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηεθδηθεηηθή πξνζπάζεηα ηεο ΟΣΟΕ. 

 Είκαζηε έηνηκνη λα αγσληζηνύκε ρσξίο ζπκβηβαζκνύο ζηηο βαζηθέο καο πξνηεξαηόηεηεο.   
Έρνπκε επίγλσζε όηη ηα αηηήκαηά καο είλαη δίθαηα θαη ξεαιηζηηθά, δηαζθαιίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ 
θιάδνπ πξνο ην κέιινλ θαη ζέηνπλ πξν ησλ επζπλώλ ηνπο ηόζν ηελ Κπβέξλεζε όζν θαη ηηο 
Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ, νη νπνίεο πξέπεη επηηέινπο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ «θαξακέια» ηνπ 
θόζηνπο.  Πξέπεη, αληίζεηα, λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηε δηεύξπλζε ησλ εζόδσλ 
κε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο θαη κε θάιπςε ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ. 

 Απηό είλαη ην δηθό καο κήλπκα πνπ ππαγνξεύεηαη από ηηο αλάγθεο ησλ θαηξώλ θαη ηελ 
ηζηνξία ηνπ θιάδνπ καο ηελ νπνία ζα ηηκήζνπκε κε απνθαζηζηηθόηεηα θαη ζάξξνο κε όιεο καο ηηο 
δπλάκεηο. 

 
 
 
 
 
 
 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

       ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ         ΑΥΙΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


