Αζήλα, 14 Φεβξνπαξίνπ 2019

ΤΝΕΔΡΙΑΕ Η ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΟΣΟΕ
ΚΑΘΟΡΙΣΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ
ζην Γεληθό πκβνύιην ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ
αλ δελ ππάξμνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο από ηηο Σξάπεδεο
γηα ηελ Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη ην Γεληθό πκβνύιην ηνπ
θιάδνπ ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ (εκέξα Δεπηέξα) – θαη αθνύ πξνεγεζεί ζπλάληεζε κε ηνλ
αξκόδην γηα ηηο Σξάπεδεο Τπνπξγό θ. Φιακπνπξάξε Αιέμαλδξν - πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη
εθ λένπ ηηο επόκελεο απαληήζεηο ησλ Σξαπεδώλ πνπ αλακέλνληαη ζηε 3 ε ζπλάληεζε ησλ
δύν πιεπξώλ πνπ ζα γίλεη ζηηο 21/2/2019 θαη αλ απηέο δελ είλαη θαη πάιη ηθαλνπνηεηηθέο λα
πξνρσξήζεη ζηελ αλάιεςε αγσληζηηθώλ πξσηνβνπιηώλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Η Εθηειεζηηθή Γρακκαηεία ηες ΟΤΟΕ ζηε ζεκερηλή προγρακκαηηζκέλε ζσλεδρίαζή ηες
ελεκερώζεθε αλαισηηθά γηα ηελ πορεία ηωλ δηαπραγκαηεύζεωλ αλαθορηθά κε ηελ θαηάρηηζε ηες
λέας Κιαδηθής Σσιιογηθής Σύκβαζες ηωλ ηραπεδοϋπαιιήιωλ.
ηελ εηζήγεζή ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο ΟΣΟΕ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελεκέξσζεο
ηόληζε όηη νη απαληήζεηο ησλ Σξαπεδώλ ζην πιαίζην ησλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ δελ
κπνξνύλ ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζνύλ ηθαλνπνηεηηθέο, δεδνκέλνπ όηη νη Σξάπεδεο
ηήξεζαλ αξλεηηθή ζηάζε ζηα ζέκαηα:
 Πξνζηαζίαο ηεο Απαζρόιεζεο γηα όιν ηνλ θιάδν κε ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθό
ηξόπν
 Κάιπςεο ησλ εηζνδεκαηηθώλ απσιεηώλ ζην Εληαίν Μηζζνιόγην
 πκκεηνρήο θαη δηαβνύιεπζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθώλ
εξγαζηώλ
 Ιθαλνπνηεηηθώλ απαληήζεσλ θαη ζε άιια βαζηθά ζέκαηα πνπ είραλ ηεζεί
Σηε ζσδήηεζε ποσ αθοιούζεζε, ε γεληθή εθηίκεζε ηωλ κειώλ ηες Εθηειεζηηθής Γρακκαηείας
ήηαλ όηη οη απαληήζεης ηωλ Τραπεδώλ δελ κπορούλ ζε θακία περίπηωζε λα γίλοσλ αποδεθηές γηαηί
είλαη αλεπαρθείς ζε όια ηα βαζηθά ζέκαηα.
ην κεηαμύ νη πεξηνδείεο ελεκέξσζεο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε
εμέιημε ζε όιε ηελ Ειιάδα ζα ζπλερηζηνύλ θαη ζα εληαζνύλ, δεδνκέλνπ όηη ν θιάδνο είλαη
απνθαζηζκέλνο λα κελ απνδερζεί λέεο απεηιέο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηα εξγαζηαθά
δηθαηώκαηα αιιά θαη θακία πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ειπίδοσκε οη Τράπεδες (κέηοτοη θαη δηοηθήζεης) αιιά θαη ε θσβέρλεζε ηες τώρας λα πάροσλ
ασηό ηο κήλσκα ηωλ εργαδοκέλωλ θαη ο θαζέλας από ηελ πιεσρά ηοσ λα ζηαζκίζεη ηε ζηάζε ηοσ
αλάιογα… γηαηί ασηό ηο κήλσκα ηοσς αθορά όιοσς.
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