Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018

«ΓΕΦΥΡΑ»
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στη δεύτερη συνάντηση (31/10/2018) του Προεδρείου της ΟΤΟΕ με τους εκπροσώπους των
Τραπεζών για τα θέματα των εκκρεμοτήτων της τρέχουσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε.:
▪ Εξέταση δυνατοτήτων βελτίωσης των αποδοχών
▪ Ενιαίο συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας
▪ Στεγαστικά δάνεια τραπεζοϋπαλλήλων
οι δύο πλευρές κατέληξαν στα παρακάτω:
❖ Οι Τράπεζες αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή των τραπεζοϋπαλλήλων κατά τη
προηγούμενη τριετία και με βάση τα προβλεπόμενα της τρέχουσας κλαδικής, θα
διερευνήσουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των βασικών μισθών του Ενιαίου
Μισθολογίου στο πλαίσιο της επόμενη κλαδικής Σ.Σ.Ε. 2019-2021, λαμβάνοντας υπόψιν τα
μεγέθη αλλά και τις προοπτικές του κλάδου.
❖ Οι Τράπεζες και η ΟΤΟΕ από κοινού θα επιδιώξουν την εξασφάλιση ενιαίου προγράμματος
βελτιωμένων πρόσθετων παροχών υγείας, εντός των υφιστάμενων κοστολογικών ορίων. Σε
αυτή τη κατεύθυνση συγκροτείται κοινή ομάδα εργασίας προκειμένου να αναζητήσει τις
τεχνικές δυνατότητες.
❖ Οι ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια των τραπεζοϋπαλλήλων θα αντιμετωπίζονται από κάθε
Τράπεζα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πλαίσια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
έτσι ώστε ο κάθε συνάδελφος (κάτοχος στεγαστικού δανείου) να μην υφίσταται οικονομική
πίεση ή δυσκολία στην αποπληρωμή του.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Θεωρούμε θετικό ότι η τρέχουσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2018 δεν
έχει, πλέον, εκκρεμότητες και αμφισβητήσεις από την πλευρά των Τραπεζών, δεδομένου ότι στις
δύο συναντήσεις που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών συμφωνήθηκε η δρομολόγηση
αντιμετώπισής τους.
Η ΟΤΟΕ έχει αποδείξει στην πράξη με τις διεκδικήσεις και τις παρεμβάσεις της και κυρίως με
τη σοβαρότητα και την ευθύνη που την διακατέχει ότι, κοιτάζει ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ έχοντας στο
επίκεντρο της δράσης της τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, την ελληνική κοινωνία, αλλά και τη
χώρα στις δύσκολες στιγμές της.
Το συνδικαλιστικό κίνημα στις Τράπεζες θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρωτοπορία μιας
πολύπλευρης δράσης και αυτό θα διακηρυχθεί ξανά στο επικείμενο 32ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ
23-25/11/2018, γιατί αυτό υπαγορεύεται από την ιστορική διαδρομή των αγώνων, των κατακτήσεων
και της προσφοράς του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.
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