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Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 6 

Ο.Τ.Ο.Ε. - ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΔΕΥΤΕΡΑ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 –  ΑΠΟ 11:15 ΕΩΣ 15:15 

Συνάδελφοι, 

Άκαρπη και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα έληξε και η 4η συνάντηση διαπραγμάτευσης 

της ΟΤΟΕ με τους εκπροσώπους των Τραπεζών, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 

Μαρτίου 2022, για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας. 

 

Οι Τραπεζίτες, με περισσή αλαζονεία και θράσος και παρά το γεγονός ότι αυτή τη 

φορά εμφανίστηκαν με μια περισσότερο «διαλλακτική» διάθεση, επέμειναν στις 

αρχικές τους θέσεις, προτάσσοντας ξανά ως επιχειρήματα της αδιαλλαξίας τους τις 

δυσμενείς οικονομικές και γεωπολιτικές συγκυρίες που δημιουργεί ο πόλεμος στην 

Ανατολική Ευρώπη, καθώς και η συνεπαγόμενη από αυτόν ενεργειακή κρίση. 

 

Όμως, οι πρόσφατες ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων των Διοικήσεων και 

των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, στις οποίες καταγράφουν σημαντικά κέρδη, 

βελτίωση όλων των βασικών δεικτών και μεγεθών τους, καθώς και αισιόδοξες 

προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους για τα επόμενα χρόνια, καταδεικνύουν τη 

υποκριτική στάση των Τραπεζιτών και τη «διγλωσσία» τους στα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούν. 

 

Οι εργαζόμενοι στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα της χώρας μας, κατά τη διάρκεια 

της οικονομικής, αλλά και της υγειονομικής κρίσης, στήριξαν με όλες τους τις 

δυνάμεις (ψυχικές, σωματικές, πνευματικές, οικονομικές) τις Τράπεζες, 

προκειμένου να σταθούν όρθιες τόσο οι ίδιες, όσο και η πατρίδα, η κοινωνία και η 

οικονομία.  
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Σήμερα, όμως, που οι Τράπεζες δείχνουν (και διαλαλούν) ότι επανέρχονται στην 

κανονικότητα, με καθαρούς ισολογισμούς, χωρίς κόκκινα δάνεια, με βελτίωση των 

επιμέρους δεικτών και μεγεθών τους, ενίσχυση της κερδοφορίας τους και με ευοίωνες  

προοπτικές για το μέλλον, οι εργοδότες μας, παρά την υποκριτική λεκτική δημόσια 

αναγνώριση του αγώνα και της προσπάθειάς μας, αρνούνται με τρόπο που προσβάλει 

τη νοημοσύνη μας να αποκαταστήσουν μέρος των τεράστιων οικονομικών και θεσμικών 

απωλειών μας. 

 

Όμως, εμείς δεν ζητάμε να αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι απώλειες του 

εισοδήματός μας.  

 

Ζητάμε - κυρίως - την έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων 

για τη διάσωση των Τραπεζών και την ουσιαστική ανταμοιβής τους για τη 

συμβολή τους στα κέρδη, που πλέον αυτές καταγράφουν.  

 

Ζητάμε να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε το εισόδημά μας, ώστε να 

περιορίσουμε τις περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις που θα υποστεί από την άνοδο του 

πληθωρισμού. 

 

Ζητάμε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας (ρήτρα μη απολύσεων).  

Το αφήγημα της «υπερπληθώρας» των τραπεζοϋπαλλήλων δεν μπορεί να πείσει πλέον 

κανέναν, αφού ο αριθμός των εργαζομένων στις Τράπεζες έχει μειωθεί, σε ποσοστό 

πάνω από το 50%, τα τελευταία χρόνια (με δικά τους στοιχεία).    

 

Ζητάμε να σταματήσει η εξωτερίκευση των εργασιών, η συρρίκνωση του δικτύου, οι 

αποσχίσεις, η εντατικοποίηση της εργασίας, η καταστρατήγηση των Κανονισμών και η 

καταπάτηση των εργασιακών μας κατακτήσεων.  

 

Ζητάμε να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες για την τηλεργασία, την κάλυψη του 

λειτουργικού της κόστους και για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των 

συναδέλφων.   

 

Ζητάμε την υπογραφή νέας Κλαδικής Σύμβασης που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα 

και θα προστατεύει τους εργαζόμενους από εργοδοτικές αυθαιρεσίες, ισοπεδωτικές 

αντιλήψεις και «πονηρές» πολιτικές σκοπιμότητες. 
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Συνάδελφοι,  

Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του αγώνα μας, αφού, 

παρά την προκλητική στάση των Τραπεζών, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.   

 

Οι στιγμές είναι κρίσιμες και δεν υπάρχει αυτήν την ώρα η πολυτέλεια της αποχής, της 

αδράνειας ή της αποποίησης των ευθυνών.  

 

Ο Κλάδος πρέπει να παραμείνει ενωμένος και έτοιμος για αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις, προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή έκβαση αυτού του αγώνα. 

Η νέα συνάντηση με τις Τράπεζες έχει οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 28 

Μαρτίου, στην  οποία ευελπιστούμε ότι οι εργοδότες θα προσέλθουν με βελτιωμένες 

θέσεις, οι οποίες θα προσεγγίζουν με ρεαλισμό τις προτάσεις που έχει καταθέσει 

από την αρχή της διαπραγματευτικής διαδικασίας η ΟΤΟΕ. 

 

Στο πλαίσιο σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά στην 4ωρη προειδοποιητική 

Στάση Εργασίας, που αποφάσισε η Ομοσπονδία, τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 

και από ώρα 11:15 έως και τη λήξη του ωραρίου (15:15). 

 

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνάντησης η ΟΤΟΕ θα αποφασίσει τη Δευτέρα για την 

περαιτέρω κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων. 

Συνάδελφοι, 

 

ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ  

ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ  

ΔΕΥΤΕΡΑ - 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 - 11:15 – 15:15 

 

 

 

 

 

                                                          Για το Δ.Σ. 

                  Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας 

                 

            Νίκος Παπαϊωάννου                                                      Νίκος Καρζής 


