
 

 

 
 

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019 
 

ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ Η ΟΤΟΕ 

ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΚΑΡΠΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 
 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 
 Στη δεύτερη συνάντηση της ΟΤΟΕ με τους εκπροσώπους των Τραπεζών που 
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, με αντικείμενο την κατάρτιση νέας Κλαδικής 
Συλλογικής Σύμβασης, δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος, με αποτέλεσμα η πλευρά της ΟΤΟΕ να 
ανεβάσει τους τόνους επισημαίνοντας ότι, ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων δεν πρόκειται να 
μείνει απαθής. 
 
 Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ τόνισε ότι, η ΟΤΟΕ δεν θα ανεχθεί ούτε θα αποδεχθεί τους μόνιμους 
ισχυρισμούς των Τραπεζών περί μείωσης ή ακόμα και διατήρησης σε χαμηλά επίπεδα του 
λειτουργικού – μισθολογικού κόστους που επαναλαμβάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια ως 
μόνιμη επωδός είτε πραγματικών είτε προσχηματικών επιχειρημάτων, προκειμένου να αποφύγουν 
την σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών των εργαζομένων στις Τράπεζες στα πλαίσια του 
Ενιαίου Μισθολογίου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των αναγκών τους. 
 
 Τόνισε ακόμα ότι η προστασία της απασχόλησης που αποτελεί κεντρική διεκδικητική θέση 
του κλάδου, πρέπει να περιλαμβάνεται με σαφή τρόπο στη νέα Κλαδική Σύμβαση δεδομένου ότι, το 
άγχος και η ανασφάλεια των εργαζομένων είναι, πλέον, καθημερινό φαινόμενο λόγω της 
αβεβαιότητας που επικρατεί σε ότι αφορά στους κρυφούς σχεδιασμούς για τον τρόπο διαχείρισης 
των κόκκινων δανείων και των φημών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα θέματα αυτά οι 
οποίες συνδέονται με την απασχόληση των τραπεζοϋπαλλήλων. 
 
 Ακόμα έγινε σαφές από την πλευρά της ΟΤΟΕ ότι η ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών 
πρέπει να γίνει με κανόνες ελέγχου και διαφάνειας όλων των διαδικασιών, με κλαδική συμμετοχή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η απασχόληση των τραπεζοϋπαλλήλων που συνδέεται με το θέμα 
αυτό στα πλαίσια της εκπαίδευσης – αξιοποίησής τους στις νέες ψηφιοποιημένες λειτουργίες των 
Τραπεζών. 
 
 Τέλος, η ΟΤΟΕ επανέλαβε την ανάγκη συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στα 
Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών, στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
 Όλα τα παραπάνω έθεσε με αποφασιστικότητα η πλευρά της ΟΤΟΕ στους εκπροσώπους των 
Τραπεζών ως μια συνολική απάντηση του κλάδου στις δικές τους αναφορές που προηγήθηκαν στην έναρξη 
της συζήτησης. 
 
 Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι των Τραπεζών επικαλούμενοι ξανά το λειτουργικό κόστος και τη 
γενικότερη κατάσταση των Τραπεζών δεν αποδέχθηκαν την σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών των 
εισοδημάτων των εργαζομένων. 
 
 Σε ότι αφορά στα θέματα ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών απέκρουσαν το αίτημα της ΟΤΟΕ 
για συμμετοχή – διαβούλευση ενόψει των σχετικών διαδικασιών που πρέπει να στηρίζεται σε κανόνες 
διαφάνειας και ελέγχου με «το επιχείρημα» ότι κάθε Τράπεζα έχει τις δικές της ταχύτητες και τις δικές της 
επιλογές στο θέμα αυτό. 
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Τέλος, αρνήθηκαν να αποδεχθούν συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα Διοικητικά 
Συμβούλια των Τραπεζών, ενώ σε ότι αφορά στις απαντήσεις τους στα γενικότερα θέματα του διεκδικητικού 
πλαισίου της ΟΤΟΕ, περιορίστηκαν στην ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων που αφορούν σε θέματα 
μητρότητας και παροχών πρόνοιας για κάθε παιδί, σχολικών αδειών, επίδομα τοκετού και άλλων θεμάτων 
δευτερεύουσας σημασίας. 

 
 H OTOE, ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται τις απαντήσεις των Τραπεζών και ζήτησε αυτές να 
διορθωθούν στην επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
 Η ΟΤΟΕ δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια κλαδική συλλογική σύμβαση που δεν θα διασφαλίζει 
την απασχόληση και τα εργασιακά δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων. 

➔ Δεν πρόκειται να αποδεχθεί να συνεχισθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω η απώλεια του 
εισοδήματος των εργαζομένων και το πάγωμα του ενιαίου μισθολογίου. 

➔ Δεν πρόκειται να αποδεχθεί να είναι παθητικός θεατής των εξελίξεων και των διαδικασιών που 
αφορούν στην ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών 

➔ Δεν πρόκειται να αποδεχθεί «το επιχείρημα» περί περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού 
κόστους ειδικότερα μετά την αριθμητική συρρίκνωση των τραπεζοϋπαλλήλων κατά 26.000 την 
τελευταία δεκαετία 

➔ Δεν πρόκειται να αποδεχθεί άλλες δικαιολογίες και προσχήματα από τις Τράπεζες που 
θυματοποιούν ξανά τους εργαζόμενους και μάλιστα μετά από 3 ανακεφαλαιοποιήσεις 

➔ Δεν πρόκειται να αποδεχθεί επιχειρηματικούς σχεδιασμούς που αντί να οδηγούν στην 
ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος μέσω της αύξησης των εσόδων και της στήριξης της 
πραγματικής οικονομίας, στρέφονται ξανά ενάντια στους αργαζομένους διαιωνίζοντας ένα 
κλίμα απραξίας, εσωστρέφειας και μοιρολατρίας. 

 
 Οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες είναι έτοιμοι να αγωνισθούν για μια ικανοποιητική και αξιοπρεπή 
Κλαδική Σ.Σ.Ε. που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και θα αντανακλά την υπερπροσφορά τους τα 
χρόνια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 
 
 Αυτό είναι το μήνυμα της ΟΤΟΕ και των τραπεζοϋπαλλήλων από τις περιοδείες που 
πραγματοποιούνται και στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. 
 
 Αυτό το μήνυμα έχει πολλούς αποδέκτες. 
 

❖ Απευθύνεται στις Διοικήσεις των Τραπεζών 

❖ Απευθύνεται στην Κυβέρνηση της χώρας 

❖ Απευθύνεται στους μετόχους των Τραπεζών 

 

 Πρέπει, επιτέλους, όλοι αυτοί να καταλάβουν ότι οι Τράπεζες, 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 Σ.Σ.Ε. που διεκδικεί η ΟΤΟΕ είναι μια ευκαιρία για να το 

αποδείξουν. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ         ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


