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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η 4ε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε λέα Κιαδηθή ΣΣΕ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τεηάξηε 
22-3-2022, κε ζπλδπαζκό θπζηθήο παξνπζίαο θαη ηειεδηάζθεςεο.   

Καηά ηε ζπλάληεζε απηή, νη εθπξόζσπνη ησλ Τξαπεδώλ επαλήιζαλ κε ηα ίδηα επηρεηξήκαηα ζε 
ζρέζε κε ηε ζπγθπξία θαη κε νξηαθά βειηησκέλε, αιιά εμίζνπ κε απνδεθηή πξόηαζε ζηα 
κηζζνινγηθά ζέκαηα.  

Η πξόηαζή ηνπο γηα απμήζεηο ζε νξίδνληα ηξηεηίαο, δελ απνθαζηζηά ηηο ζνβαξέο απώιεηεο 
πνπ επί ζεηξά εηώλ ππέζηεζαλ νη εξγαδόκελνη ηνπ θιάδνπ γηα λα ζηεξίμνπλ κεηαβαηηθά ηηο 
Τξάπεδεο ζηελ πην δύζθνιε πεξίνδν.  

Είλαη αδηαλόεην νη Σξάπεδεο, πνπ ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθόηεξεο θαη 
ηζρπξόηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο, λα απαηηνύλ από ηνπο δηθνύο ηνπο εξγαδόκελνπο λα 
ρξεκαηνδνηήζνπλ -μαλά- ηηο επελδύζεηο ηνπο θαη λα πιεξώζνπλ -μαλά- ηα ζπαζκέλα ηεο 
θαιπάδνπζαο αθξίβεηαο. 

Απηό ην κήλπκα ζέινπλ λα ζηείινπλ νη αλαγελλεκέλεο ζήκεξα Σξάπεδεο, ζηηο αγνξέο, 
ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ θνηλσλία;  

Εηζη ζα πάκε «όινη καδί» ζηελ ςεθηαθή επνρή;   

Με εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ππνβάζκηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ 
ρηίδεηο έλα αύξην Αλάπηπμεο κε πξννπηηθή ζηε λέα επνρή.  

ε όηη αθνξά ηα ζεζκηθά δεηήκαηα κε θνξπθαίν δήηεκα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο 
παξά ηηο επί ηεο αξρήο ζεηηθή πξνζέγγηζε, παξακέλνπλ αθόκε αλνηρηά δεηήκαηα γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία επί ησλ δηαηάμεσλ. 
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Οη εθπξόζσπνη ηεο ΟΣΟΕ κε απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηεθκεξίσζε:  

 Πξνεηδνπνίεζαλ ηηο Σξάπεδεο πσο, αλ εκκείλνπλ ζηε κέρξη ηώξα ζηάζε ηνπο, ζα 
θέξνπλ αθέξαηα ηελ επζύλε γηα ηελ απνηπρία ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη κε όηη απηό 
ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ζπλέρεηα. 

 Τπνγξάκκηζαλ εθ λένπ όηη ηώξα είλαη ε ζεηξά ησλ Σξαπεδώλ λα γπξίζνπλ ζειίδα θαη 
λα δείμνπλ έκπξαθηα ηελ θνηλσληθή ηνπο ππεπζπλόηεηα.  

 Να αλαγλσξίζνπλ ηηο ζπζίεο θαη ηε ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ όιν ην 
πξνεγνύκελν δηάζηεκα.  

 Να ζηείινπλ έλα ζεηηθό, αηζηόδνμν θαη νπζηαζηηθό κήλπκα ζηηο αγνξέο θαη ζηελ 
θνηλσλία, κήλπκα αλάινγν κε ην κέγεζνο, ηε ζεκαζία θαη ηελ ηζρύ ηνπο.   

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ΟΣΟΕ θάιεζε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Σξαπεδώλ λα 
πξνζέιζνπλ ζηε λέα ζπλάληεζε κε νπζηαζηηθά βειηησκέλεο πξνηάζεηο, ηόζν ζηα 
κηζζνινγηθά όζν θαη ζηα ζεζκηθά ζέκαηα. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Σν Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΟΕ ζηελ ζεκεξηλή δηεπξπκέλε πλεδξίαζε θαη κεηά από 
δηεμνδηθή ζπδήηεζε ζε ελσηηθό θιίκα, απνθάζηζε: 

 

 Σελ ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, κε ελόηεηα, απνθαζηζηηθόηεηα θαη 
δηάζεζε εμεύξεζεο θαηάιιεισλ ιύζεσλ θαη ζπγθιίζεσλ, γηα ηε ζύλαςε κηαο 
θιαδηθήο Ε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκαζία ηνπ ζεζκνύ θαη ζηηο αλάγθεο 
ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ θιάδνπ. 

 Σελ πξνθήξπμε πξνεηδνπνηεηηθήο παλειιαδηθήο ζηάζεο εξγαζίαο γηα 
νιόθιεξν ηνλ θιάδν, γηα ηε Δεπηέξα 28/3/2022  από ώξα 11.15  έσο  15.15.  

 Σελ εμνπζηνδόηεζε ηεο Ε.Γ. ηεο ΟΣΟΕ λα πξνρσξήζεη ζε παξαπέξα 
θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, εάλ θαη ε επόκελε (5ε) ζπλάληεζε 
Δηαπξαγκάηεπζεο ΟΣΟΕ - ΣΡΑΠΕΖΩΝ ηελ Δεπηέξα 28/3/2022 απνβεί μαλά 
άθαξπε. 

 
 

Οη επόκελεο εκέξεο είλαη θξίζηκεο, ν ρξόλνο είλαη ππθλόο θαη ε ζπζηξάηεπζε όισλ είλαη 
αλαγθαία όζν πνηέ. 

Εληείλνπκε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο - θηλεηνπνίεζεο ησλ πιιόγσλ θαη όισλ ησλ 
ζπλαδέιθσλ. 

Ο θιάδνο θαη ηα όξγαλα ηεο ΟΣΟΕ ηίζεληαη ζε πιήξε αγσληζηηθή εηνηκόηεηα.  

Η ΟΣΟΕ καδί κε ηνπο πιιόγνπο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο, παξακέλεη αηαιάληεπηα 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ ζηόρν γηα 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, 

Σν Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΟΕ 


