Αζήλα, 7 Μαξηίνπ 2019

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΙ 20 ΜΑΡΣΙΟΤ
ΜΕ ΑΠΟΥΑΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΠΑΝΣΑΜΕ ΣΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΣΩΝ

ΟΜΟΥΩΝΗ ΑΠΟΥΑΗ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΟΣΟΕ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ Ε
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
« Δελ δερόκαζηε ειεεκνζύλε, έρνπκε αμηνπξέπεηα, είκαζηε εξγαδόκελνη».
Απηό είλαη ην κήλπκα ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΕ, πνπ νκόθωλα απνθάζηζε απεξγηαθή
θηλεηνπνίεζε ζηηο 20 Μαξηίνπ θαη ζπγθέληξωζε ζηηο 11 ην πξωί ζηελ πιαηεία Κνηδηά.
Γηα κηα αθόκα θνξά, θαηά ηελ 3ε ζπλάληεζε πνπ είρε ρζεο ε ΟΣΟΕ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ
Σξαπεδώλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο, νη εθπξόζωπνη ηωλ Δηνηθήζεωλ
απάληεζαλ αξλεηηθά ζηα βαζηθά αηηήκαηα ηεο.
Αξλήζεθαλ πξνθιεηηθά λα δεζκεπηνύλ γηα ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηώλ πνπ ππέζηεζαλ νη
ηξαπεδνϋπάιιεινη θαη πξνρώξεζαλ ζε κηα πξνζβιεηηθή πξόηαζε κε «αύμεζε» 2€ ην κήλα ζηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ βξίζθνληαη από ην 17ν θιηκάθην θαη πάλσ, ηνλ Ινύιην ηνπ 2020 θαη 2€ αθόκα… ηνλ Ινύιην
ηνπ 2021!!!
Φαίλεηαη όηη νη λέεο Δηνηθήζεηο ησλ Τξαπεδώλ θαη νη λένη εληνινδόρνη κέηνρνη πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία ζην
ηξαπεδηθό ζύζηεκα ζήκεξα, δελ θαηάιαβαλ όηη είλαη κεγάιν νιίζζεκα λα ζεσξνύλ όηη ε ηζηνξηθή
Οκνζπνλδία ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ ππνβάιιεη αηηήκαηα επαηηείαο θαη όρη αηηήκαηα πνπ εθθξάδνπλ ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γηα κηα αθόκα θνξά - όπσο θάλνπλ ζηαζεξά εδώ θαη κηα δεθαεηία - επηθαιέζηεθαλ ηηο νηθνλνκηθέο
δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ιόγσ ηνπ «πςεινύ» ιεηηνπξγηθνύ – εξγαζηαθνύ θόζηνπο.
Τόικεζαλ, κάιηζηα, λα αλαθέξνπλ όηη νη πξνηάζεηο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ
Κιαδηθή Σ.Σ.Ε. είλαη νη πιένλ ελδεδεηγκέλεο γηα λα κελ ππνρξεσζνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζε απνιύζεηο,
επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηνπο από κηα ζαθή δέζκεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
απαζρόιεζεο πνπ δηεθδηθεί ε ΟΤΟΕ.
Η απάληεζε πνπ δόζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΟΣΟΕ ζηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ Σξαπεδώλ κεηά
από απηή ηελ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ήηαλ άκεζε θαη θαηεγνξεκαηηθή.
Η ΟΣΟΕ δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί πξνηάζεηο ειεεκνζύλεο γηα ηνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο νύηε
λα ζπκβηβαζηεί κε ηίπνηα ιηγόηεξν από όζα ππαγνξεύεη ε ππεύζπλε θαη ξεαιηζηηθή ζηάζε ηνπ
θιάδνπ όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα αιιά θαη ζήκεξα, θαζώο θαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηωλ
εξγαδνκέλωλ ζηηο Σξάπεδεο.
Με απεξγίεο, κε δπλακηθέο παξεκβάζεηο κε ελεκεξωηηθέο ζπγθεληξώζεηο αμηνπνηώληαο
παξάιιεια θαη όιεο ηηο ππάξρνπζεο ζεζκηθέο δπλαηόηεηεο, ζα απαηηήζνπκε όζα δηθαηνύληαη νη
ηξαπεδνϋπάιιεινη θαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ θιάδνπ καο.
Είλαη ηνπιάρηζηνλ πξόθιεζε λα ηζρπξίδνληαη νη Δηνηθήζεηο θαη νη κέηνρνη ησλ Τξαπεδώλ κέζσ ησλ
εθπξνζώπσλ ηνπο ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο, όηη νη Τξάπεδεο αδπλαηνύλ… ιόγσ θόζηνπο λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεηώδε αιιά βαζηθά αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ καο όηαλ είλαη γλσζηά ηα πςειά έμνδα ησλ
κεγαινζηειερώλ θαη ησλ πκεηέξσλ ζπκβνύισλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
αζηακάηεηα.
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Είλαη απαξάδεθην ζήκεξα κεηά ην ηέινο ηωλ κλεκνλίωλ θαη ηελ ηεξάζηηα κείωζε ηνπ αξηζκνύ
ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηωλ εηζνδεκάηωλ ηνπο (πνπ απέθεξε εμνηθνλόκεζε θόζηνπο ζηηο
Σξάπεδεο 1,5δηο επξώ ην ρξόλν) λα εκθαλίδνληαη κε ηέηνηεο απαμηωηηθέο θαη πξνθιεηηθέο
πξνηάζεηο.
Αλαξωηηόκαζηε πωο νη Σξάπεδεο ζα παίμνπλ ην ξόιν ηνπο γηα ηελ ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλωλίαο όηαλ αληί αλαπηπμηαθώλ ζρεδίωλ θαη ζηόρωλ πνπ ζα θέξνπλ
πξαγκαηηθά έζνδα ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα, δειώλνπλ όηη ε επηβίωζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ
ζπξξίθλωζε ηωλ εηζνδεκάηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ζηηο απεηιέο γηα ζπλερόκελε κείωζε ηωλ
ζέζεωλ εξγαζίαο.
Συναδέλφιζζες Συνάδελφοι,
Η ΟΣΟΕ δελ παίδεη νύηε κε ηελ ηζηνξία ηεο, νύηε κε ηε ζνβαξόηεηά ηεο, νύηε κε ηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ εθπξνζωπεί, νύηε κε ηελ θνηλωλία θαη ηε ρώξα.
Η ππνγξαθή Κιαδηθήο ..Ε. ή ζα έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηωλ βαζηθώλ
αηηεκάηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ πνπ δηεθδηθνύκε, ή νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο
ζπλέπεηεο ηωλ επηινγώλ ηνπο.
Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο ζε εγξήγνξζε θαη εηνηκόηεηα γηα αγώλα κέρξη ηε δηθαίωζε.
Η 24ωξε απεξγία πνπ απνθάζηζε ΟΜΟΦΩΝΑ ην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΟΕ, είλαη κόλν ε
αξρή.
ύζζωκνο ν θιάδνο παίξλεη ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα ηνπ θαη ζα απαηηήζεη ηε δηθαίωζή ηνπ.
Η ελεκέξωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ζπλερίδεηαη θαη εληείλεηαη κε πεξηνδείεο θαη νκηιίεο ζε όιε
ηελ Ειιάδα πνπ ζα πάξνπλ ηδηαίηεξεο δηαζηάζεηο δπλακηθώλ παξεκβάζεωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο
Σξάπεδεο γηα ην ζεζκό ηωλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεωλ κε ηελ ππνγξαθή Κιαδηθήο ..Ε.
Απηό ην κήλπκα αο ην πάξνπλ πξώηα νη Σξάπεδεο θαη ηαπηόρξνλα ε Κπβέξλεζε πνπ πξέπεη
λα αλαιάβεη ηηο δηθέο ηεο επζύλεο απέλαληη ζε απηέο ηε ζπκπεξηθνξέο ηωλ ηξαπεδηηώλ.
Τπάξρεη κόλν κηα ηειεπηαία επθαηξία. ηελ επόκελε ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΕ κε ηνπο
εθπξνζώπνπο ηωλ Σξαπεδώλ ηελ πξνζερή Σξίηε 12/3/2019 θαινύκε ηηο Δηνηθήζεηο λα ζθεθηνύλ
ζνβαξά θαη ππεύζπλα γηα λα κελ ηελ ράζνπλ.
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