
 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018 
 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΣΟΕ – ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

ΓΙΑ ΣΙ ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΕ 

ΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ..Ε. 

 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 
 Πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ηεο ΟΤΟΕ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τξαπεδώλ έγηλε ηελ 
Παξαζθεπή (12/10/2018), κε αληηθείκελν εθθξεκόηεηεο ηεο Κιαδηθήο Σ.Σ.Ε. πνπ ιήγεη ζην ηέινο ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο. 
 
Οη εθθξεκόηεηεο απηέο αθνξνύλ: 
 

 ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ 

 ηε δεκηνπξγία εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο ηεο πγείαο 

 ηελ εμέηαζε ηξόπσλ βειηίσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ πνπ είρε 
ζπκθσλεζεί λα ζπδεηεζεί ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2018 

 
 Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΤΟΕ, δήηεζαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ιύζεσλ θαη 
ζηα ηξία ζέκαηα πνπ απνηεινύλ εθθξεκόηεηεο ηεο Κιαδηθήο Σ.Σ.Ε., επηζεκαίλνληαο ηελ θσιπζηεξγία πνπ 
παξαηεξήζεθε από ηηο Τξάπεδεο όιν ην πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα. 
 
 Από ηελ πιεπξά ηεο ΟΣΟΕ, ηνλίζζεθε αθόκα όηη είλαη ππνρξέσζε ησλ Σξαπεδώλ λα 
ηεξνύλ έγθαηξα θαη ζην ζύλνιό ηνπο ηηο ζπκθσλίεο, δεδνκέλνπ όηη απηέο απνηεινύλ θαη όξνπο 
ζηήξημεο ησλ Σξαπεδώλ από ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ.  
 

Η ΟΣΟΕ θαηέζηεζε ζαθέο ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Σξαπεδώλ, όηη νη ηξαπεδνϋπάιιεινη 
δηθαηνύληαη ηελ έκπξαθηε αλαγλώξηζε ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηέβαιαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 
θαηαβάιινπλ αληαπνθξηλόκελνη πιήξσο ζηηο δπζθνιίεο ησλ θαηξώλ γηα ηηο Σξάπεδεο, γηα ηελ 
νηθνλνκία ηεο ρώξαο θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 
 
 Οη εθπξόζσπνη ησλ Τξαπεδώλ αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη ιόγνπο πνπ δελ 
επέηξεςαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηεο Κιαδηθήο Σ.Σ.Ε. όπσο ηζρπξίζζεθαλ (ρσξίο λα 
ακθηζβεηήζνπλ ηηο ξπζκίζεηο πνπ εθθξεκνύλ) θαη επηθπιάρζεθαλ λα ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο 
πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ απαληήζεηο ζηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ. 
 
 Σέινο, ζπκθσλήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη λέα ζπλάληεζε ΣΡΑΠΕΖΩΝ – ΟΣΟΕ ζηηο 
31/10/2018, κε ζηόρν λα επηιπζνύλ νη εθθξεκόηεηεο, γεγνλόο πνπ ζα επηηξέπεη λα δηακνξθσζεί 
έλα λέν ζεηηθό θιίκα γηα ηελ επόκελε κέξα. 
 
 Η ΟΣΟΕ, δήισζε κε έκθαζε πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Σξαπεδώλ, όηη ν θιάδνο ησλ 
ηξαπεδνϋπαιιήισλ ζα είλαη παξώλ ζηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ πνξεία ησλ Σξαπεδώλ θαη 
ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο, αιιά δελ πξόθεηηαη λα επηηξέςεη ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ πνπ 
πιήηηνπλ άκεζα ή έκκεζα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο, νη 
νπνίνη δελ πξόθεηηαη λα αλερζνύλ λα ζηνρνπνηνύληαη δηαξθώο κε ηελ ζηαζεξή επίθιεζε ηεο 
κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ησλ Σξαπεδώλ. 
 
 …Γηαηί είλαη θαηξόο νη Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ λα αληηιεθζνύλ θαη ηηο δηθέο ηνπο επζύλεο. 
 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
    ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ            ΑΥΘΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


