
 

 

 
 

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019 
 

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  
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ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ 
 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

« Δεν δεχόμαστε ελεημοσύνη, έχουμε αξιοπρέπεια, είμαστε εργαζόμενοι». 
 

Αυτό είναι το μήνυμα του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, που ομόφωνα αποφάσισε απεργιακή 
κινητοποίηση στις 20 Μαρτίου και συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Κοτζιά. 

  

Για μια ακόμα φορά, κατά την 3η συνάντηση που είχε χθες η ΟΤΟΕ με τους εκπροσώπους των 
Τραπεζών για την υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης, οι εκπρόσωποι των Διοικήσεων 
απάντησαν αρνητικά στα βασικά αιτήματα της.  

 

Αρνήθηκαν προκλητικά να δεσμευτούν για σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών που υπέστησαν οι 
τραπεζοϋπάλληλοι και προχώρησαν σε μια προσβλητική πρόταση με «αύξηση» 2€ το μήνα στους 
εργαζόμενους που βρίσκονται από το 17ο κλιμάκιο και πάνω, τον Ιούλιο του 2020 και 2€ ακόμα… τον Ιούλιο 
του 2021!!! 

 

Φαίνεται ότι οι νέες Διοικήσεις των Τραπεζών και οι νέοι εντολοδόχοι μέτοχοι που έχουν την εξουσία στο 
τραπεζικό σύστημα σήμερα, δεν κατάλαβαν ότι είναι μεγάλο ολίσθημα να θεωρούν ότι η ιστορική 
Ομοσπονδία των τραπεζοϋπαλλήλων υποβάλλει αιτήματα επαιτείας και όχι αιτήματα που εκφράζουν τις 
πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. 

 

Για μια ακόμα φορά - όπως κάνουν σταθερά εδώ και μια δεκαετία - επικαλέστηκαν τις οικονομικές 
δυσκολίες που έχουν λόγω του «υψηλού» λειτουργικού – εργασιακού κόστους. 

 

Τόλμησαν, μάλιστα, να αναφέρουν ότι οι προτάσεις τους στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την 
Κλαδική Σ.Σ.Ε. είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για να μην υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε απολύσεις, 
επιβεβαιώνοντας έτσι την αποστασιοποίησή τους από μια σαφή δέσμευση για την προστασία της 
απασχόλησης που διεκδικεί η ΟΤΟΕ. 
 

Η απάντηση που δόθηκε από τον Πρόεδρο της ΟΤΟΕ στους εκπροσώπους των Τραπεζών μετά 
από αυτή την προκλητική συμπεριφορά ήταν άμεση και κατηγορηματική. 

 

Η ΟΤΟΕ δεν πρόκειται να αποδεχθεί προτάσεις ελεημοσύνης για τους τραπεζοϋπαλλήλους ούτε 
να συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από όσα υπαγορεύει η υπεύθυνη και ρεαλιστική στάση του 
κλάδου όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και σήμερα, καθώς και οι πραγματικές ανάγκες των 
εργαζομένων στις Τράπεζες. 

 

Με απεργίες, με δυναμικές παρεμβάσεις με ενημερωτικές συγκεντρώσεις αξιοποιώντας 
παράλληλα και όλες τις υπάρχουσες θεσμικές δυνατότητες, θα απαιτήσουμε όσα δικαιούνται οι 
τραπεζοϋπάλληλοι και η αξιοπρέπεια του κλάδου μας. 

 

Είναι τουλάχιστον πρόκληση να ισχυρίζονται οι Διοικήσεις και οι μέτοχοι των Τραπεζών μέσω των 
εκπροσώπων τους στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ότι οι Τράπεζες αδυνατούν… λόγω κόστους να 
ικανοποιήσουν τα στοιχειώδη αλλά βασικά αιτήματα του κλάδου μας όταν είναι γνωστά τα υψηλά έξοδα των 
μεγαλοστελεχών και των υμετέρων συμβούλων και συμβουλευτικών εταιρειών που χρησιμοποιούν 
ασταμάτητα. 
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Είναι απαράδεκτο σήμερα μετά το τέλος των μνημονίων και την τεράστια μείωση του αριθμού 
των εργαζομένων και των εισοδημάτων τους (που απέφερε εξοικονόμηση κόστους στις 
Τράπεζες 1,5δις ευρώ το χρόνο) να εμφανίζονται με τέτοιες απαξιωτικές και προκλητικές 
προτάσεις. 
 

Αναρωτιόμαστε πως οι Τράπεζες θα παίξουν το ρόλο τους για την στήριξη της πραγματικής 
οικονομίας και της κοινωνίας όταν αντί αναπτυξιακών σχεδίων και στόχων που θα φέρουν 
πραγματικά έσοδα στο τραπεζικό σύστημα, δηλώνουν ότι η επιβίωσή τους στηρίζεται στην 
συρρίκνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων και στις απειλές για συνεχόμενη μείωση των 
θέσεων εργασίας. 

 
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, 
 

 Η ΟΤΟΕ δεν παίζει ούτε με την ιστορία της, ούτε με τη σοβαρότητά της, ούτε με τους 
εργαζόμενους που εκπροσωπεί, ούτε με την κοινωνία και τη χώρα. 
 

 Η υπογραφή Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ή θα έχει τη σφραγίδα της ικανοποίησης των βασικών 
αιτημάτων των εργαζομένων που διεκδικούμε, ή οι Τράπεζες θα πρέπει να προετοιμάζονται για τις 
συνέπειες των επιλογών τους. 
 

 Καλούμε τους εργαζόμενους σε εγρήγορση και ετοιμότητα για αγώνα μέχρι τη δικαίωση. 
 

 Η 24ωρη απεργία που αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, είναι μόνο η 
αρχή. 
 

 Σύσσωμος ο κλάδος παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και θα απαιτήσει τη δικαίωσή του. 
 

 Η ενημέρωση των εργαζομένων συνεχίζεται και εντείνεται με περιοδείες και ομιλίες σε όλη 
την Ελλάδα που θα πάρουν ιδιαίτερες διαστάσεις δυναμικών παρεμβάσεων των εργαζομένων στις 
Τράπεζες για το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την υπογραφή Κλαδικής Σ.Σ.Ε. 
 

 Αυτό το μήνυμα ας το πάρουν πρώτα οι Τράπεζες και ταυτόχρονα η Κυβέρνηση που πρέπει 
να αναλάβει τις δικές της ευθύνες απέναντι σε αυτές τη συμπεριφορές των τραπεζιτών. 
 

 Υπάρχει μόνο μια τελευταία ευκαιρία.  Στην επόμενη συνάντηση της ΟΤΟΕ με τους 
εκπροσώπους των Τραπεζών την προσεχή Τρίτη 12/3/2019 καλούμε τις Διοικήσεις να σκεφτούν 
σοβαρά και υπεύθυνα για να μην την χάσουν. 

 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  

ΣΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ 
 
 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ         ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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