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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,   

Η εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας, η τήρηση όσων συμφωνούνται στις Συλλογικές Συμβάσεις 

και ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, ήταν πάντοτε και παραμένουν θεμελιώδεις αρχές για την 

ΟΤΟΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων, από τις οποίες δεν πρέπει να παρεκκλίνει κανείς. 

Κορυφαίο θέμα αντιπαράθεσης ήταν και σε μεγάλο βαθμό ακόμα παραμένει το Ωράριο 

λειτουργίας και συναλλαγών στο χώρο των Τραπεζών. 

Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων που πρώτος κατέκτησε το πενθήμερο εργασίας στην Ελλάδα 

ανοίγοντας το δρόμο και σε άλλους κλάδους της οικονομίας και καθιέρωσε ένα συγκεκριμένο ωράριο 

λειτουργίας και συναλλαγών στις Τράπεζες, όχι μόνο με κριτήριο το εργασιακό όφελος για τους 

εργαζόμενους αλλά, ταυτόχρονα, με κοινωνικά κριτήρια καλύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης 

των συναλλασσόμενων, βρέθηκε πολλές φορές να υπερασπίζεται τα αυτονόητα των συμφωνιών και των 

νόμων, κόντρα σε απαράδεκτες εργοδοτικές αντιλήψεις και νοοτροπίες. 

Σήμερα επανερχόμαστε στο θέμα αυτό, γιατί με αφορμή και τις αναδιαρθρώσεις των 

τελευταίων χρόνων που έχουν συντελεστεί στις Τράπεζες με την μεγάλη μείωση του αριθμού των 

εργαζομένων και την ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι 

Διοικήσεις των Τραπεζών πρέπει, επιτέλους, να αντιληφθούν ότι είναι αναγκαίο η κανονικότητα στη 

λειτουργία των Τραπεζών να γίνει πραγματικότητα στο σύνολό της. 

Οι Τράπεζες έχουν υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους, με βάση τη Νομοθεσία και τις 

Συμβάσεις, που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. 

Επισημαίνουμε ότι, θέμα πρώτης προτεραιότητας για την ΟΤΟΕ είναι η εφαρμογή του ωραρίου 

λειτουργίας και συναλλαγών στις Τράπεζες: 

❖ Καμία συναλλαγή δεν θα γίνεται μετά την συγκεκριμένη ώρα λήξης του ωραρίου 

συναλλαγών. 

❖ Κανένας εργαζόμενος δεν θα παραμένει στο χώρο εργασίας μετά την συγκεκριμένη ώρα 

λήξης της λειτουργίας των Τραπεζών. 
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Τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργεί η καθημερινότητα, πρέπει να αντιμετωπίζονται σε τοπικό 

επίπεδο (στο Κατάστημα). 

➔ είτε με έγκαιρη προειδοποίηση των πελατών ότι δεν θα εξυπηρετηθούν οι συναλλαγές 

τους μετά την συγκεκριμένη ώρα λήξης του ωραρίου συναλλαγών. 

➔ είτε με την καταβολή υπερωριών στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν πέραν 

του ωραρίου λειτουργίας. 

Για την εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας, έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες Επιθεωρήσεις 

Εργασίας οι οποίες έχουν ξεκινήσει τακτικούς ελέγχους, επιβάλλοντας ήδη πρόστιμα. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 Επειδή, λοιπόν, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται και να μην χάνονται στο χρόνο, η ΟΤΟΕ 

κάλεσε τις Διοικήσεις των Τραπεζών σε διάλογο, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα κάλυψης 

των απωλειών των Τραπεζοϋπαλλήλων, όπως προβλέπεται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας 2016-2018. 

 Στη πρόσκλησή της η ΟΤΟΕ όρισε ως ημερομηνία έναρξης των συνομιλιών την 27η 

Σεπτεμβρίου κατά την οποία περιμένει να ακούσει τις θέσεις των Τραπεζών για το θέμα αυτό και να 

καταθέσει τις δικές της απόψεις. 

 Οι μισθοί των Τραπεζοϋπαλλήλων παραμένουν καθηλωμένοι και ήρθε, επιτέλους, η ώρα «ο τροχός» 

να κινηθεί προς τα εμπρός εγκαταλείποντας την στασιμότητα που επέβαλε η οικονομική κρίση. 

 Πρέπει, επιτέλους, η οικονομία να κινηθεί και οι Τράπεζες οφείλουν να δώσουν πρώτες θετικό σήμα 

ανάπτυξης και προοπτικής. 

 Η ΟΤΟΕ θα συνεχίσει να στέκεται με υπευθυνότητα και θετική συμβολή απέναντι 

στις εξελίξεις που αφορούν στους εργαζόμενους στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα. 

 Αυτό είναι το δικό της χρέος που επιβάλλει η ιστορική της διαδρομή αλλά και το 

χρέος της για το αύριο απέναντι σε έναν κλάδο από τον οποίο όλοι ζητούν να παίξει τον 

δικό του ρόλο για την οικονομία, την κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας. 
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