Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
στο Γενικό Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου
αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις από τις Τράπεζες
για την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ αποφάσισε να συγκαλέσει το Γενικό Συμβούλιο του
κλάδου στις 25 Φεβρουαρίου (ημέρα Δευτέρα) – και αφού προηγηθεί συνάντηση με τον
αρμόδιο για τις Τράπεζες Υπουργό κ. Φλαμπουράρη Αλέξανδρο - προκειμένου να εκτιμήσει
εκ νέου τις επόμενες απαντήσεις των Τραπεζών που αναμένονται στη 3 η συνάντηση των
δύο πλευρών που θα γίνει στις 21/2/2019 και αν αυτές δεν είναι και πάλι ικανοποιητικές να
προχωρήσει στην ανάληψη αγωνιστικών πρωτοβουλιών και κινητοποιήσεων των
εργαζομένων.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ στη σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίασή της
ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την κατάρτιση της
νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης των τραπεζοϋπαλλήλων.
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης
τόνισε ότι οι απαντήσεις των Τραπεζών στο πλαίσιο των αιτημάτων του κλάδου δεν
μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ικανοποιητικές, δεδομένου ότι οι Τράπεζες
τήρησαν αρνητική στάση στα θέματα:
 Προστασίας της Απασχόλησης για όλο τον κλάδο με σαφή και κατηγορηματικό
τρόπο
 Κάλυψης των εισοδηματικών απωλειών στο Ενιαίο Μισθολόγιο
 Συμμετοχής και διαβούλευσης στις διαδικασίες ψηφιοποίησης των τραπεζικών
εργασιών
 Ικανοποιητικών απαντήσεων και σε άλλα βασικά θέματα που είχαν τεθεί
Στη συζήτηση που ακολούθησε, η γενική εκτίμηση των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας
ήταν ότι οι απαντήσεις των Τραπεζών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές γιατί
είναι ανεπαρκείς σε όλα τα βασικά θέματα.
Στο μεταξύ οι περιοδείες ενημέρωσης των τραπεζοϋπαλλήλων που βρίσκονται ήδη σε
εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, δεδομένου ότι ο κλάδος είναι
αποφασισμένος να μην αποδεχθεί νέες απειλές στην απασχόληση και στα εργασιακά
δικαιώματα αλλά και καμία περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής των εργαζομένων.
Ελπίζουμε οι Τράπεζες (μέτοχοι και διοικήσεις) αλλά και η κυβέρνηση της χώρας να πάρουν
αυτό το μήνυμα των εργαζομένων και ο καθένας από την πλευρά του να σταθμίσει τη στάση του
ανάλογα… γιατί αυτό το μήνυμα τους αφορά όλους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
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