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ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Έγινε σήμερα η πρώτη συνάντηση της ΟΤΟΕ με τους εκπροσώπους των 
Τραπεζών, για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Τραπεζοϋπαλλήλων. 

Στη συνάντηση υπήρξαν κατ’ αρχήν κοινές διαπιστώσεις για την κατάσταση, που 
επικράτησε στο τραπεζικό σύστημα τα χρόνια της κρίσης και ιδιαίτερα το 2015, που επηρέασε 
τόσο την πλευρά των Τραπεζών, όσο και την πλευρά των εργαζομένων. 

Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ ανέπτυξε το πλαίσιο των αιτημάτων του κλάδου και τόνισε, ότι στη 
νέα περίοδο που αρχίζει μετά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, απαιτείται να 
υπάρξει ομαλότητα στο τραπεζικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, που μπορεί να εξασφαλιστεί 
μέσα από μια Κλαδική ΣΣΕ, που θα παρέχει ασφάλεια, θα ικανοποιεί τους εργαζόμενους στις 
τράπεζες και θα λειτουργεί ως αφετηρία αισιοδοξίας και προοπτικής για τους εργαζόμενους, για 
τις τράπεζες, για την οικονομία. 

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ ανέλυσε το πλαίσιο των αιτημάτων του κλάδου, 
που συνοψίζεται: 

 Στην προστασία της απασχόλησης και στην αποτροπή κάθε κινδύνου απολύσεων στον 
κλάδο. 

 Στη στήριξη του θεσμού του Ενιαίου Μισθολογίου και στη σταδιακή αποκατάσταση των 
απωλειών . 

 Στη δημιουργία κλαδικού φορέα, που θα παρέχει συμπληρωματικά ολοκληρωμένες 
παροχές υγείας στους τραπεζοϋπαλλήλους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) και στα 
μέλη των οικογενειών τους. 

 Στη μέριμνα αντιμετώπισης των οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι 
τραπεζοϋπάλληλοι με ρυθμίσεις δανείων (μείωση επιτοκίων και διεύρυνση χρόνου 
αποπληρωμής). 

 Στην προώθηση αιτημάτων Ισότητας. 
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Ακόμα, έγινε αναφορά και σε άλλα θέματα, που περιλαμβάνονται στο διεκδικητικό πλαίσιο 
της ΟΤΟΕ και η απάντηση των εκπροσώπων των τραπεζών είχε ως εξής: 

«Με δεδομένο, ότι μπήκαμε στον 8ο χρόνο της κρίσης και δρούμε σε ένα πλήρως 
ελεγχόμενο περιβάλλον, το πλαίσιο των αιτημάτων της ΟΤΟΕ θα εξετασθεί με γνώμονα 
την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων και σε επόμενη 
συνάντηση θα δοθούν αναλυτικές και συνολικές απαντήσεις». 

Είναι σαφές, ότι ο διερευνητικός χαρακτήρας της πρώτης συνάντησης των δύο πλευρών 
δεν θα μπορούσε να έχει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Η ΟΤΟΕ εκτιμά, ότι στις επόμενες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των τραπεζών και 
με αναγκαίο όρο την ενότητα, την αποφασιστικότητα και την αγωνιστική διάθεση των 
εργαζομένων στις τράπεζες, που πλήττονται ανάλογα – όπως άλλωστε και η υπόλοιπη ελληνική 
κοινωνία από τις μνημονιακές κυβερνητικές πολιτικές – υπάρχει δυνατότητα για θετική 
κατάληξη. 

Η δική μας βούληση που υπαγορεύεται από τις ανάγκες των εργαζομένων, είναι δεδομένη. 

Η βούληση των τραπεζών, που πρέπει να εκφραστεί θετικά και εποικοδομητικά, μπορεί να 
δώσει τις απαιτούμενες λύσεις. 

 
 

 

 
   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


