
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 2 

Αζήλα,  2 Φεβξνπαξίνπ 2022 
 

ΠΡΩΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ  

ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ  

ΟΣΟΕ – ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

 
 
 

Δηεθδηθνχκε :  
 

o Σε ζσξάθηζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ 
δηθαησκάησλ ζηε λέα επνρή . 
 

o   Σελ απνθαηάζηαζε ησλ κηζζνινγηθψλ απσιεηψλ. 
 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα Τεηάξηε 2-2-2022, κε ηειεδηάζθεςε. Σε απηήλ 

ζπκκεηείραλ νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΕ θαη ησλ Τξαπεδώλ.  

Καηά ηε ζπλάληεζε, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΕ αλέπηπμαλ δηεμνδηθά θαη παξείραλ δηεπθξηλίζεηο 

πάλσ ζην ζθεπηηθό θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ηε ζύλαςε λέαο θιαδηθήο ΣΣΕ 2022-2024. 

Αλνίγνληαο ηε ζπλάληεζε, ν Πξφεδξνο ηεο ΟΣΟΕ αλέιπζε κεηαμχ άιισλ: 

- Σε ζεκαζία ηνπ νπζηαζηηθνχ θιαδηθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ εκπέδσζε 

ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη νκαιφηεηαο αλάκεζα ζηηο δπν πιεπξέο.  

- Σελ αδηακθηζβήηεηε νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ κεγεζψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ θιάδνπ, κε αθφκα κεγαιχηεξε ζεηηθή πξννπηηθή γηα ηηο 

Σξάπεδεο ζηελ εξρφκελε ηξηεηία, πνπ ζα θαιχςεη ε λέα Ε.  

- Όηη νη Σξάπεδεο,  απαιιαγκέλεο πιένλ απφ ηνλ θχξην φγθν ησλ «θφθθηλσλ δαλείσλ» 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ θαη πξνβιέςεσλ, αιιά θαη κε ηελ πξννπηηθή 

επηθεξδνχο κφριεπζεο ζεκαληηθψλ πφξσλ απφ ηα Επξσπατθά πξνγξάκκαηα, 

γπξίδνπλ ζειίδα, επηζηξέθνληαο δπλακηθά ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά θαη ζε θαζαξή 

θεξδνθνξία. 
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Σηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο ηεο ΟΤΟΕ εμεηδίθεπζε ην δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο: 

 

α) Θεζκηθά ζέκαηα  

Κνξπθαίν δήηεκα απνηειεί ε ζεζκηθή ζσξάθηζε ηεο απαζρφιεζεο. Σε απηό ην πιαίζην, 

δηεπθξίληζε, όηη ε ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο θιαδηθήο ξήηξαο γηα ηελ απνηξνπή καδηθώλ 

απνιύζεσλ, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη έλα κίγκα αλαγθαίσλ πνιηηηθψλ, όπσο:   

- Σε ζπλερή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε, φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κε ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαηάιιειεο ζπιινγηθέο 

ζπκθσλίεο. 

- Σν ζηακάηεκα ηεο εμσηεξίθεπζεο εξγαζηψλ πνπ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο 

αλάγθεο.  

- Σν ζηακάηεκα ηεο ζπξξίθλσζεο, πνπ κε ην ππέξκεηξν θιείζηκν θαηαζηεκάησλ 

θηλδπλεύεη λα νδεγήζεη ζε ηξαπεδηθή εξεκνπνίεζε θαη απνθιεηζκό από ηελ αλάπηπμε 

κεγάιν θνκκάηη, θπξίσο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο λεζησηηθήο Ειιάδαο.  

 

β) Οηθνλνκηθά ζέκαηα 

Γηα ην κηζζνινγηθφ θνκκάηη, ηόληζε όηη ην ζεηηθό κήλπκα, πνπ νθείινπλ λα ζηείινπλ νη 

εξγνδόηεο ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ, είλαη αθ’ ελόο ε αλαγθαία απνθαηάζηαζε ηεο 

δπλακηθήο ηνπ Εληαίνπ θιαδηθνχ Μηζζνινγίνπ, αθ’ εηέξνπ ε πιήξεο απνθαηάζηαζε, 

κέζα ζηελ ηξηεηία αλαθνξάο ηεο λέαο Ε, ησλ ππφινηπσλ κηζζνινγηθψλ απσιεηψλ, 

θαη παξάιιεια ε θάιπςε ησλ απσιεηψλ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ.  

 

Σέινο, αλαθέξζεθε:  

- ηε ζπιινγηθή ξχζκηζε-πιαίζην ηεο Σειεξγαζίαο ζηνλ θιάδν. 

- ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο ζπκκεηνρήο εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Δ.. 

ησλ Σξαπεδψλ, δεδνκέλνπ όηη ε ρώξα καο πξέπεη λα πάςεη λα απνηειεί εμαίξεζε ζην 

Ελσζηαθό θεθηεκέλν ώο πξνο ηε ζπγθξόηεζε ησλ αληίζηνηρσλ Δ.Σ. 

- ηε ζέζπηζε/βειηίσζε αδεηψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο κεηξφηεηαο. 

- ηε δηαηήξεζε/βειηίσζε παξνρψλ γηα ηνπο ηξαπεδνυπαιιήινπο, (έξεπλεο, 

επηκόξθσζε, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο).  

 

Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπξφζσπνη ησλ Σξαπεδψλ αληηκεηψπηζαλ ζεηηθά ηε 

ζεζκηθή δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε λέα Κιαδηθή χκβαζε θη επηθπιάρζεθαλ λα 

θαηαζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο ζηε λέα (2ε) ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο, ε νπνία νξίζηεθε 

γηα ηα κέζα ηνπ Φεβξνπαξίνπ. 
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Σήκεξα, κε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ηεο ΟΤΟΕ ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

Τξαπεδώλ,  μεθίλεζε κηα δχζθνιε θαη ζχλζεηε δηαπξαγκάηεπζε.  

Γλσξίδνπκε όηη ν δξφκνο γηα κηα λέα θαη ηθαλνπνηεηηθή θιαδηθή Ε ζα είλαη επίπνλνο. 

Η επόκελε κέξα, πνπ όινη νη ζεζκηθνί παξάγνληεο κηινύλ κε ηνλ πιένλ επίζεκν ηξόπν γηα 

δπλακηθή αλάπηπμε,  πξέπεη λα αθνξά εμίζνπ θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. ‘Ορη λα ρηηζηεί ζε βάξνο ηεο 

εξγαζίαο, ησλ ακνηβώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ καο. 

Καινχκε ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη νιφθιεξν ηνλ θιάδν ζε 

αγσληζηηθή εγξήγνξζε θη εηνηκφηεηα.  

Απηή ε δηαπξαγκάηεπζε αθνξά θάζε εξγαδφκελν θαη θάζε εξγαζηαθφ ρψξν.  

Η ζεηηθή ηεο έθβαζε ζα εμαξηεζεί θύξηα θαη θαζνξηζηηθά από ηε ζπλεηδεηή, ελεξγή θαη καδηθή 

ζηήξημή ηεο από ην ζύλνιν ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

Οη δηεθδηθήζεηο καο είλαη ξεαιηζηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δηθαηνινγεκέλεο.  

 

Είκαζηε έηνηκνη θη απνθαζηζκέλνη λα πξναζπίζνπκε ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, ηηο ακνηβέο καο, 

ηελ ππεξεζηαθή πξννπηηθή όισλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 

 

ηφρνο καο είλαη, κε ελφηεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε, λα 

ππνγξάςνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη νπζηαζηηθή Κιαδηθή πιινγηθή χκβαζε Εξγαζίαο, 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

 

Με  ζπλαδειθηθνχο  ραηξεηηζκνχο 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

                 ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                       ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ   


