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 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
 ΟΧΙ στον Εμπαιγμό και τη Συμπαιγνία 

 ΝΑΙ σε Ουσιαστικές Διεκδικήσεις 

 
 

Συναδέλφισσες -  συνάδελφοι,  

 
Σε πολλαπλές τελευταίες ανακοινώσεις μας, τονίσαμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 
σύναψη και υπογραφή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζομένους 
στην τράπεζα. 
 
Η διαπραγμάτευση και υπογραφή νέας Ε.Σ.Σ.Ε. είναι ζήτημα εξαιρετικής σημασίας καθότι 
αποτελεί τον οδικό χάρτη, βασικών εργασιακών δικαιωμάτων που επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον στην τράπεζα. 
 
Δεν έχουμε καμία πρόθεση , ούτε ακόμη και διάθεση να αντιδικήσουμε με κανέναν. Είμαστε όμως 
υποχρεωμένοι από τον ρόλο μας, να μιλήσουμε ανοιχτά, δημόσια και ειλικρινά με τη γλώσσα της 
αλήθειας. 
 
Είναι αδιανόητο σε αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο που βιώνουμε, με τα δικαιώματα των 
εργαζόμενων να βάλλονται πανταχόθεν, με κυρίαρχο στόχο την κατάργηση των Συλλογικών 
Συμβάσεων, οι εκπρόσωποι τους να αφήνουν αναξιοποίητες τις δυνατότητες που δίνονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων τους. 
 
Πως αλλιώς να ερμηνεύσουμε τη στάση του Union που με υπαιτιότητά του δεν ξεκίνησαν ακόμη 
οι διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέας Ε.Σ.Σ.Ε. ενώ ήδη αυτή έχει λήξει από τις 09-03-2021 
και σε λιγότερο από μήνα ολοκληρώνεται η τρίμηνη υποχρεωτική παράταση της. 
    
Τίθενται λοιπόν, εύλογα, τα ερωτήματα:  
 
Ποιο από τα δύο μέρη της διαπραγμάτευσης ευνοείται, όταν συρρικνώνεται ο διαθέσιμος 
χρόνος για διαπραγμάτευση; 
 
Καθότι πέραν του τριμήνου, δηλαδή στην περίπτωση μας σε είκοσι μέρες, παύει να ισχύει η 
Επιχειρησιακή Σύμβαση και δίνεται η δυνατότητα στην εργοδοτική πλευρά από ισχυρότερη 
θέση να προβεί μονομερώς σε αλλαγές των όρων της.  
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Ποιο από τα δύο μέρη της διαπραγμάτευσης ευνοείται, όταν σκοπίμως υποβαθμίζεται η 
διαδικασία, τηρείται απόλυτη “σιγή ασυρμάτου”, χωρίς διάλογο, χωρίς γνωστοποίηση των 
βασικών θέσεων και διεκδικήσεων , με τους συναδέλφους παντελώς αμέτοχους; 
 
Ελπίζουμε να μην επαληθευθούν οι προβλέψεις μας για “σικέ διαπραγμάτευση”, όπου όλα είναι 
συμφωνημένα από πριν και απομένει μόνο η φωτογράφηση την ημέρα της υπογραφής. 
 
Όπως επίσης, ελπίζουμε να μην επαληθευθούν οι προβλέψεις μας ότι καθυστερούν οι 
διαπραγματεύσεις, με όλους τους κινδύνους που προαναφέραμε, ώστε να συνδεθεί με τις 
εκλογές του εν λόγω σωματείου προτάσσοντας το ατομικό συμφέρον έναντι του συλλογικού.  
 
Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους έστω και την ύστατη στιγμή, να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε μαζικά και ενωτικά να διεκδικήσουμε τη 
διασφάλιση και τη διεύρυνση των εργασιακών συμφερόντων. 
 
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι ο Σύλλογος μας δεν θα αποδεχθεί συμπαιγνίες και 
εμπαιγμό. Δεν θα αρκεστούμε σε τυπικές, επιφανειακές διεργασίες αλλά θα είναι η απαρχή 
ουσιαστικών και δίκαιων διεκδικήσεων.  
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