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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13154        Αθήνα, 19 Απριλίου 2011  
 
Κύριο 
Γεώργιο Προβόπουλο 
Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 
 

Κύριε Διοικητά, 
 

Με αυτή την επιστολή και κατόπιν απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, σχετικά με την 
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που καταρτίσατε με τον Σύλλογο των Υπαλλήλων, στην 
οποία περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν στα αμιγώς κλαδικά θέματα του ωραρίου και του 
Επιδόματος Ισολογισμού, θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

 

1. Η διαπραγμάτευση και η τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο των κλαδικών 
θεμάτων, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας και ευθύνης της ΟΤΟΕ και των 
εξουσιοδοτημένων γι’ αυτό το σκοπό εκπροσώπων του συνόλου των Τραπεζών, που 
λειτουργούν στην Ελλάδα. 

2. Η απόφασή σας να συμπεριλάβετε στα θέματα της Ε.Σ.Σ.Ε. τα κλαδικά θέματα του 
ωραρίου και του επιδόματος ισολογισμού, είναι δεοντολογικά απαράδεκτη και ως εκ 
τούτου ανεπίτρεπτη ως πρωτοβουλία της Διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας της 
χώρας. 

3. Η επιλογή σας να κινηθείτε εκτός πλαισίου των αρμοδιοτήτων σας 
συμπεριλαμβάνοντας στην Ε.Σ.Σ.Ε. τα παραπάνω κλαδικά θέματα με προφανή στόχο 
να δημιουργήσετε πιλοτικά, τετελεσμένα σε βάρος όλων των εργαζομένων στις 
Τράπεζες (με την αμφισβήτηση σε επιχειρησιακό επίπεδο, θεσμικών κλαδικών 
δικαιωμάτων), εγείρει εύλογα γενικότερα ερωτηματικά για τις ευρύτερες σκοπιμότητες 
των συγκεκριμένων πράξεων και συμπεριφορών. 

4. Η διασπορά στη δημοσιότητα ανακριβών στοιχείων για την αποτίμηση της Ε.Σ.Σ.Ε. και 
το ύψος των μειώσεων των αποδοχών των εργαζομένων για προφανείς λόγους, είναι 
ηθικά ανεπίτρεπτη και θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας 
και μάλιστα στην πιο ηλεκτρισμένη και κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας. 

 

Κύριε Διοικητά, 
 
 Όπως αντιλαμβάνεστε από τα παραπάνω και για τους λόγους που σας περιγράψαμε, η αντίθεσή 
μας στις ρυθμίσεις που έχετε συμπεριλάβει στην Επιχειρησιακή σας Σύμβαση και αφορούν στα κλαδικά 
θέματα του ωραρίου και του επιδόματος ισολογισμού, είναι απόλυτη και κατηγορηματική. 
 

 Για το λόγο αυτό που αφορά αποκλειστικά την ΟΤΟΕ, σας καλούμε σε συνεννόηση με το 
Σύλλογο των Υπαλλήλων να τα απαλείψετε ή να τα αντικαταστήσετε με άλλες ρυθμίσεις 
επιχειρησιακού περιεχομένου των αρμοδιοτήτων σας. 
 

 Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα, 
θέτοντας θέμα νομιμότητας της Ε.Σ.Σ.Ε. και αδυναμίας εφαρμογής συγκεκριμένων ρυθμίσεων που 
περιλαμβάνει, που έτσι και αλλιώς υπάρχει. 
 

Με τιμή, 
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ               ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  13155       Αθήνα, 19 Απριλίου 2012 
 
Προς τα  

Μέλη του Δ.Σ. του  

Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας Ελλάδος 

 

Συνάδελφοι, 
 

 Κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, η οποία αφορά στο 

περιεχόμενο της Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράψατε με την Διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία 

περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τα αμιγώς κλαδικά θέματα του ωραρίου και του επιδόματος 

ισολογισμού, σας καλούμε να προχωρήσετε στα παρακάτω: 
 

1. Να ενεργήσετε άμεσα με πρωτοβουλία σας στη Διοίκηση της Τράπεζας, ζητώντας τη 

διόρθωση της Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράψατε, με την απάλειψη των ρυθμίσεων που 

περιλαμβάνονται και αφορούν στο ωράριο και στο επίδομα ισολογισμού ή την 

αντικατάστασή τους με άλλες ρυθμίσεις επιχειρησιακού περιεχομένου. 

2. Να επισημάνετε στη Διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος, ότι τα κλαδικά θέματα που 

αφορούν όλους τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, είναι εκτός του πλαισίου των 

αρμοδιοτήτων σας και η τροποποίησή τους αφορά αποκλειστικά στην κλαδική 

διαπραγμάτευση ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 

 

Με την βεβαιότητα ότι η ιστορική ευθύνη του Συλλόγου σας απέναντι στην ΟΤΟΕ και σε όλους 

τους εργαζομένους των Τραπεζών, αλλά και η διάθεση σεβασμού σε συνδικαλιστικές αρχές και αξίες που 

καθόρισαν τη διεκδικητική πορεία του κλάδου μας θα κυριαρχήσουν, περιμένουμε άμεσα τις ενέργειές 

σας.  

 
Συναδελφικά, 

 
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

            ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ             ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 


