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ΑΠΕΡΓΙΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη και καθοριστική στιγμή της διαπραγμάτευσης.
Στην τελευταία συνάντηση οι εκπρόσωποι των Διοικήσεων απάντησαν αρνητικά στα βασικά αιτήματα της
Ο.Τ.Ο.Ε. Αρνήθηκαν να δεσμευτούν για την προστασία της απασχόλησης, την σταδιακή αποκατάσταση των
απωλειών, την πορεία μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Για μια ακόμα φορά ‐όπως κάνουν σταθερά εδώ και
μια δεκαετία‐ επικαλέστηκαν τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν λόγω του «υψηλού» λειτουργικού –
εργασιακού κόστους.
Η απάντηση που δόθηκε στους εκπροσώπους των Τραπεζών ήταν άμεση και κατηγορηματική.
Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε προτάσεις ελεημοσύνης. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε προτάσεις που δεν
καλύπτουν τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις πραγματικές ανάγκες των τραπεζοϋπαλλήλων.
Είναι πρόκληση να ισχυρίζονται οι Διοικήσεις 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.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σύσσωμος ο κλάδος παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και απαιτεί τη δικαίωσή του.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα.
Καλούμε τις Διοικήσεις των Τραπεζών στην σημερινή συνάντηση με την Ο.Τ.Ο.Ε. να σκεφτούν υπεύθυνα
καταθέτοντας ικανοποιητικές προτάσεις, ειδάλλως θα έχουν την πλήρη ευθύνη για το νέο αδιέξοδο και για
ότι ακολουθήσει στην συνέχεια.
Η 24ωρη απεργία που αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Ο.Ε., είναι μόνο η αρχή.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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