ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 6
Αζήλα, 16 Μαξηίνπ 2022

ΑΓΟΝΗ Η 3η ΤΝΑΝΣΗΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ΟΣΟΕ – ΣΡΑΠΕΖΩΝ



Η αλαγλώξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ Σξαπεδώλ
είλαη αδηαπξαγκάηεπηε



Οη ζέζεηο ησλ Σξαπεδώλ απέρνπλ πνιύ αθόκα από
ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο ΟΣΟΕ



Η ΟΣΟΕ ζα ζπλερίζεη ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο
κε ζηόρν ηελ ππνγξαθή κηαο ηθαλνπνηεηηθή ο Ε

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η 3ε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε λέα Κιαδηθή ΣΣΕ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα
Τεηάξηε 16-3-2022, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, κεηά από αλαβνιή ιόγσ αλσηέξαο βίαο.
Καηά ηε ζπλάληεζε, νη εθπξόζσπνη ησλ Τξαπεδώλ αλέπηπμαλ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηα
κηζζνινγηθά θαη ηα ζεζκηθά ζέκαηα ηεο Κιαδηθήο ΣΣΕ, επηθαινύκελνη ηε δύζθνιε ζπγθπξία θαη ηηο
πξόζζεηεο αβεβαηόηεηεο πνπ ε ελεξγεηαθή θξίζε θαη ν πόιεκνο ζηελ Οπθξαλία δεκηνπξγνύλ γηα
ηελ νηθνλνκία θαη γηα ηνλ θιάδν.
Απηέο νη ζέζεηο ησλ Σξαπεδώλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηέο
από ηελ ΟΣΟΕ θαη απεξξίθζεζαλ.
Με επηρεηξήκαηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΣΟΕ μεθαζάξηζαλ κε όινπο
ηνπο ηξόπνπο:
 όηη ε αξλεηηθή ζπγθπξία, κε θύξην γλώξηζκα ηελ παξαπέξα αλάθιεμε ηνπ πιεζσξηζκνύ,
πιήηηεη πξώηα θαη θύξηα ην εηζόδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ, θάηη πνπ νθείινπλ θαη επηβάιιεηαη
λα ιάβνπλ ζνβαξά ππόςε θαη νη εξγνδόηεο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ε θπβέξλεζε.
 όηη από ηα απνηειέζκαηα ησλ Σξαπεδώλ, ηηο εθηηκήζεηο μέλσλ νίθσλ θαη αλαιπηώλ, αιιά
θαη από ηηο ίδηεο ηηο πξόζθαηεο δεκόζηεο δειώζεηο ησλ CEOs, επηβεβαηώλεηαη, ε ζεκαληηθή
βειηίσζε ησλ βαζηθώλ κεγεζώλ, ε βησζηκόηεηα θαη ε ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ
Τξαπεδώλ, θαζώο θαη νη ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ πνξεία ηνπο.

2

 όηη νη εξγαδόκελνη ζηελ 10εηή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έθαλαλ ζθιεξέο
ζπζίεο, ζηεξίδνληαο νπζηαζηηθά ηηο Σξάπεδεο, όηαλ απηέο είραλ απόιπηε αλάγθε.
 ηώξα όκσο είλαη ε ζεηξά ησλ Σξαπεδώλ, λα γπξίζνπλ ζειίδα θαη λα δείμνπλ έκπξαθηα
ηελ Εηαηξηθή Κνηλσληθή ηνπο Επζύλε θαη λα ζηεξίμνπλ νπζηαζηηθά ηνπο εξγαδόκελνπο,
αλαγλσξίδνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηα πξνεγνύκελα δύζθνια ρξόληα.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
πλερίδνπκε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο, κε ελόηεηα, κε απνθαζηζηηθόηεηα θαη κε επηκνλή.
πλερίδνπκε θαη εληείλνπκε παξάιιεια, ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη θηλεηνπνίεζεο
ησλ πιιόγσλ θαη όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ.
Οιόθιεξνο ν θιάδνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή αγσληζηηθή εγξήγνξζε θαη εηνηκόηεηα.
Οη κέρξη ηώξα ζέζεηο ησλ Σξαπεδώλ απέρνπλ ζεκαληηθά από ην λα ηθαλνπνηνύλ ηηο
δηεθδηθήζεηο καο.
Η επόκελε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο πνπ νξίζηεθε γηα ηελ Σξίηε 22/3/2022, είλαη
θαζνξηζηηθή γηα ηελ ζπλέρεηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ.



Καινύκε αύξην Πέκπηε 17/3/2022 θαη ώξα 13.30 ζε ηειεδηάζθεςε ηα Δηνηθεηηθά
πκβνύιηα όισλ ησλ πιιόγσλ.



Καινύκε ηελ Σξίηε 22/3/2022 θαη ώξα 12.30, ζε ζπλεδξίαζε ηελ Εθηειεζηηθή
Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ, κεηά από ηελ 4ε θαζνξηζηηθή ζπλάληεζε, γηα λα πάξνπκε
απνθάζεηο κε ζηόρν ηελ ππνγξαθή ηθαλνπνηεηηθήο Ε.



Καινύκε ηηο Σξάπεδεο λα πξνζέιζνπλ ζηελ επόκελε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο κε
νπζηαζηηθά βειηησκέλεο πξνηάζεηο θαη κε πξόζεζε λα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή
ζπκθσλία ηόζν γηα ηα κηζζνινγηθά ζέκαηα, όζν θαη γηα ηηο ζεκαληηθέο ζεζκηθέο
δηεθδηθήζεηο.
Σέινο σο ΟΣΟΕ, παξακέλνπκε αηαιάληεπηνη ζηνλ ζηόρν καο λα δηεθδηθήζνπκε κέρξη

ηέινπο ηελ ππνγξαθή κηαο ηθαλνπνηεηηθήο αιιά θαη αμηνπξεπνύο λέαο Κιαδηθήο Ε, πνπ
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ θαη ζηηο
πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
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