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48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΜΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙA: 

• ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
• ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ  
• ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
• ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 35ΩΡΟΥ  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ συνεδρίασε στις 3 Μαίου και αποφάσισε την προκήρυξη 
48ωρης πανελλαδικής απεργίας στις Τράπεζες μαζί με την ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. 

Η απόφαση αυτή της ΟΤΟΕ “επιβλήθηκε” : 

Από το περιεχόμενο των προτάσεων της Κυβέρνησης τόσο για την Κοινωνική Ασφάλιση όσο 
και για το μέλλον του Ασφαλιστικού Συστήματος στο χώρο μας.  

Από την υπονομευτική τακτική που ακολουθεί η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στην 
προσπάθεια των εργαζομένων στις Τράπεζες να δημιουργήσουν ένα Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και στις απαιτήσεις των καιρών.  

Από την προκλητική στάση που τηρούν οι Διοικήσεις των Τραπεζών στις διαπραγματεύσεις 
για την υπογραφή της Νέας Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας.  

Συγκεκριμένα : 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ  

Τα εισπρακτικά και νεοφιλελεύθερα μέτρα για την “επίλυση” του ασφαλιστικού συστήματος 
έχουν απορριφθεί από το Συνδικαλιστικό Κίνημα και έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση των 
εργαζομένων. Οι μαζικοί αγώνες στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η μαζική συμμετοχή 
στην Απεργία της ΓΣΕΕ στις 26 Απριλίου το αποδεικνύουν. 

Για αυτό το λόγο στηρίζουμε τις προτάσεις της ΓΣΕΕ για τη διατήρηση του Δημοσίου 
χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, τη βιωσιμότητα και τη στήριξη του μέσα από 
την τριμερή χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα προτείνουμε τη δημιουργία ενιαίου ταμείου 



ασφάλισης των τραπεζουπαλλήλων που δίνει οριστική λύση στο ασφαλιστικό 
πρόβλημα του κλάδου μας.  

Οι απόψεις της Κυβέρνησης και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κινούνται στα πλαίσια και 
στη φιλοσοφία των αντιασφαλιστικών νόμων 1902/90 και 2084/92. 

Οι απόψεις αυτές ουσιαστικά οδηγούν στην υποβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης και τους 
Τραπεζοϋπαλλήλους στο ΙΚΑ και ΙΚΑ –ΤΕΑΜ χωρίς να εγγυώνται παράλληλα τη δημιουργία 
Ενιαίου Ταμείου Τραπεζοϋπαλλήλων σύμφωνα με τις αποφάσεις των εργαζόμενων στις 
Τράπεζες. 

Η Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της για τη 
σημερινή κατάσταση των Ταμείων. 

Η καταλήστευση των αποθεματικών των Ταμείων μας για σαράντα χρόνια ήταν από 
αποτέλεσμα των αποφάσεων των Κυβερνήσεων, των Τραπεζιτών και του ΣΕΒ, στο όνομα 
της ανάπτυξης της χώρας των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Είναι σ’ όλους γνωστό ότι γι’ 
αυτό το λόγο οι Τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να καλύπτουν τα ελλείμματα των 
Ασφαλιστικών Ταμείων του Προσωπικού της. 

Η υποχρέωση αυτή έπαυσε να ισχύει από το 1992 γιατί ο αντιασφαλιστικός νόμος 2084/92 
προβλέπει ότι οι Τράπεζες θα καταβάλουν πλέον μόνο το ύψος του ελλείμματος που είχαν τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία Κύριας Σύνταξης στις 31.12.1992, γεγονός που δεν εξασφαλίζει τη 
βιωσιμότητα και την προοπτική των Ασφαλιστικών μας Ταμείων. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1.- ΩΡΑΡΙΟ 

Οι εργοδότες απαιτούν τη διάλυση του ωραρίου εργασίας και συναλλαγής προτείνοντας 
ωράριο πολλών ταχυτήτων ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται το κάθε κατάστημα. 

Προτείνουν : 

α) Την επιμήκυνση του ωραρίου από 8 πμ έως 8 μμ (σε Εμπορικά Κέντρα, Αεροδρόμια κλπ). 

β) Τη Διευθέτηση του ωραρίου στα καταστήματα των Τουριστικών περιοχών και 

γ) Τη λειτουργία μονάδων με βάρδιες σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. 

Η ΟΤΟΕ διεκδικεί την καθιέρωση του 35ωρου άμεσα χωρίς μείωση των αποδοχών στα 
πλαίσια των σημερινών αναγκών των εργαζομένων και της λειτουργίας του 
Πιστωτικού Συστήματος. 

2.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Η ΟΤΟΕ προτείνει τη βελτίωση του εισοδήματος των συναδέλφων με αυξήσεις που έχουν ως 
βάση, το ύψος του ΑΕΠ, τα κέρδη των Τραπεζών, την κάλυψη των απωλειών του 
περασμένου χρόνου και το ύψος του πληθωρισμού. 

Οι τράπεζες προτείνουν αυξήσεις ύψους 3,8%, 3,5% και 3% για τα έτη 2001-2002,2003 
αντίστοιχα, οι οποίες απέχουν ουσιαστικά από τις προτάσεις της ΟΤΟΕ. 

Είναι φανερό ότι με αυτές τις προτάσεις από την πλευρά των Τραπεζών η ΟΤΟΕ δεν μπορεί 
και δεν θα υπογράψει νέα ΣΣΕ. 



ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 35ΩΡΟΥ  

Η καθιέρωση του 35ωρου αποτελεί ώριμο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, ειδικά σε 
επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου, γιατί έχει πολλαπλές θετικές παραμέτρους στην κοινωνία. 

Η προστασία της Απασχόλησης είναι ο κεντρικός στόχος από τη θεσμοθέτηση του 35ωρου η 
οποία απειλείται από τις συγχωνεύσεις, τις αναδιοργανώσεις, την εξέλιξη της νέας 
τεχνολογίας και τις νέες οικονομικές συνθήκες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση της 
οικονομίας. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ, ΜΑΖΙΚΑ και 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ στην 48ωρη απεργία της 17 και 18 Μαίου για την ικανοποίηση των 
αιτημάτων μας. 

Οι καιροί είναι κρίσιμοι γιατί οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν ολόκληρη τη ζωή 
τη δική μας και τη ζωή των παιδιών μας. 

Επισημαίνουμε στις Διοικήσεις των Τραπεζών και στην Κυβέρνηση ότι η ικανοποίηση των 
δίκαιων αιτημάτων μας τόσο στο Ασφαλιστικό όσο και στη Σ.Σ.Ε. του κλάδου μας αποτελεί 
προυπόθεση για την ομαλή πορεία του πιστωτικού συστήματος στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώνονται. 

Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας μας θα είναι μαζικός, δυναμικός και μακράς διάρκειας 
μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Η 
ΑΔΕΔΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΗ ΣΙΝΑ 16, 17 ΜΑΙΟΥ ώρα10 ΠΜ 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ, 

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

Τα Διοικητικά Συμβούλια 

του ΣΥΕΤΕ, του ΣΥΤΑΤΕ και του ΣΥΠΕΚΤΕ 

 


