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ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ΟΣΟΕ – ΣΡΑΠΕΖΩΝ
Οη πξνηάζεηο ησλ Σξαπεδώλ γηα ηα κηζζνινγηθά ζέκαηα
απέρνπλ πνιύ αθόκα από ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ .
Οη δηαπξαγκαηεύζεηο ζα ζπλερηζηνύλ ζε λέα ζπλάληεζε.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η 2ε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε λέα θιαδηθή ΣΣΕ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή
18-2-2022, κε ζπλδπαζκό θπζηθήο παξνπζίαο θαη ηειεδηάζθεςεο. Σε απηήλ ζπκκεηείραλ νη
εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΕ θαη ησλ Τξαπεδώλ.
Καηά ηε ζπλάληεζε, νη εθπξόζσπνη ησλ Τξαπεδώλ επηθεληξώζεθαλ ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα.
Αλέπηπμαλ δηεμνδηθά ηε δηθή ηνπο αλάγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πξννπηηθώλ ηνπ θιάδνπ,
αλάγλσζε ε νπνία απέρεη ζεκαληηθά ηόζν από ηηο ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο ηεο ΟΤΟΕ, όζν θαη από
ηηο εθηηκήζεηο ζεζκηθώλ θνξέσλ θαη νίθσλ αμηνιόγεζεο, αιιά θαη από ηα δεδνκέλα ησλ ίδησλ ησλ
Τξαπεδώλ γηα ηε ζεηηθή ηνπο πνξεία θαη πξννπηηθή.
Αλαγλώξηζαλ ηελ ζεκαζία ηεο ύπαξμεο θιαδηθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Εξγαζίαο ηόζν γηα
ηνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη γηα ηνλ θιάδν ησλ Τξαπεδώλ.
Δελ ακθηζβήηεζαλ ηελ ύπαξμε απσιεηώλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, αιιά δελ θαηέζεζαλ θαη
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαη νινθιεξσκέλε ζέζε.
Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΕ δηαπίζησζαλ όηη ηόζν ε νπηηθή, όζν θαη νη
ζέζεηο ησλ Σξαπεδώλ, όπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ, απέρνπλ ζεκαληηθά από ηηο
ηεθκεξησκέλεο θαη δίθαηεο δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάθηεζεο
ησλ κηζζνινγηθώλ απσιεηώλ πνπ ππέζηεζαλ νη εξγαδόκελνη, θαζώο θαη γηα ηελ θάιπςε
ηνπ πιεζσξηζκνύ ηεο επόκελεο ηξηεηίαο.
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 Σόληζαλ όηη κε ηηο κεηώζεηο ησλ απνδνρώλ, κε ηελ θιαδηθή Ε ηνπ 2013-16

νη

εξγαδόκελνη «έβαιαλ πιάηε» ζε κηα δύζθνιε πεξίνδν γηα ηηο Σξάπεδεο, πνπ ηώξα –
θαηά γεληθή νκνινγία δηεζλώλ αλαιπηώλ θαη ζεζκώλ, νίθσλ αμηνιόγεζεο, αιιά θαη ησλ
ίδησλ ησλ Τξαπεδώλ – έρεη μεπεξαζηεί. Οη απώιεηεο απηέο μεθίλεζαλ λα αλαθηώληαη κε
ηελ πξνεγνύκελε θιαδηθή Ε θαη πξέπεη πιένλ λα αλαθηεζνύλ κέζσ ηεο λέαο
Κιαδηθήο Ε ηελ επόκελε ηξηεηία. Οθείινπλ ηώξα Σξάπεδεο θαη ΟΣΟΕ λα θιείζνπλ
ηηο παιηέο εθθξεκόηεηεο, λα γπξίζνπλ ζειίδα γηα ηνλ θιάδν, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο,
γηα ηελ νηθνλνκία.
 Κάιεζαλ, ηέινο, ηηο Σξάπεδεο λα πξνζέιζνπλ ζηελ επόκελε (3ε) ζπλάληεζε
δηαπξαγκάηεπζεο κε ζπγθεθξηκέλεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο πξνηάζεηο ζηα κηζζνινγηθά
ζέκαηα, θαζώο θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζεηηθά ζηα ζεκαληηθά ζεζκηθά δεηήκαηα, πνπ
έζεζε

ζηε

δηαπξαγκάηεπζε

ε

ΟΣΟΕ

(πξνζηαζία

απαζρόιεζεο,

εθπαίδεπζε,

εμσηεξίθεπζε εξγαζηώλ, ηειεξγαζία, πξνζηαζία νηθνγέλεηαο θαη κεηξόηεηαο θιπ).
Οη εθπξόζσπνη ησλ Σξαπεδώλ επηθπιάρζεθαλ λα θαηαζέζνπλ νινθιεξσκέλα ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα όια ηα ζέκαηα ζηε λέα (3ε) ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο, ε νπνία ζα
νξηζηεί ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Οη κέρξη ηώξα ζέζεηο ησλ Τξαπεδώλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ
θιάδνπ θαη ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο ηνπ γηα ηελ επόκελε ηξηεηία.
Σηο ακέζσο επόκελεο κέξεο θαη κέρξη ηελ 3ε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο, ε ΟΣΟΕ ζα
αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο όισλ ησλ πιιόγσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ, πνπ
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή αγσληζηηθή εηνηκόηεηα θαη εγξήγνξζε.
Απηή ε δηαπξαγκάηεπζε πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζηέιλνληαο έλα ζεηηθό θαη αηζηόδνμν
κήλπκα πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ θαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο.
Σίπνηα δελ ζα καο ραξηζηεί, εάλ δελ ην δηεθδηθήζνπκε όινη καδί.
Με απνθαζηζηηθόηεηα, ελόηεηα θαη επηκνλή δηεθδηθνύκε ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ λέα επνρή ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ.
Αηαιάληεπηνο ζηόρνο καο παξακέλεη λα ππνγξάςνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη
νπζηαζηηθή Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο
όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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