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Μ Ε  Ε Ν Ο Σ Η Σ Α  Κ Α Θ  Α Γ Ω Ν Ε   
 

 ΔΘΕΚΔΘΚΟΤΜΕ ΣΟ ΠΑΡΟΝ 
 ΥΑΡΑΖΟΤΜΕ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Τν 33ν Παλειιαδηθφ Σπλέδξην ηεο ΟΤΟΕ, θνξπθαίν ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ 
Τξαπεδνυπαιιήισλ, είλαη αθφκα έλαο ζηαζκφο ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ζ.θ. ηνπ θιάδνπ. 
Είλαη, ηαπηφρξνλα, εθαιηήξην δξάζεο θαη αγψλσλ γηα έλα θαιχηεξν παξφλ θαη κέιινλ γηα ηνπο 
ζπλαδέιθνπο καο. 

Σην Σπλέδξην, εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδφκελσλ απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 
θιάδνπ θαινχληαη:  

 Να απνηηκήζνπλ ηελ πνξεία θαη ηε δξάζε ηεο Οκνζπνλδίαο ηελ ηξηεηία πνπ πέξαζε 
απφ ην πξνεγνχκελν Σπλέδξην ηνπ Ννεκβξίνπ 2018. 

 Να εμεηάζνπλ ηηο αιιαγέο θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ηνλ θιάδν, ηε 
ρψξα θαη θπξίσο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ίδην δηάζηεκα. 

 Να αμηνινγήζνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνλ θιάδν  θαη λα 
δψζνπλ ζε απηέο βηψζηκεο θαη ελσηηθέο απαληήζεηο. 

 Να εθιέμνπλ ηε λέα εγεζία ηνπ θιάδνπ θαη λα ραξάμνπλ ηνπο λένπο ζηφρνπο θαη άμνλεο 
δξάζεο ηεο ΟΤΟΕ γηα ηελ επφκελε ηξηεηία.  

Τελ ηξηεηία πνπ πέξαζε ε Οκνζπνλδία θηλήζεθε κε γλψκνλα ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 32νπ 
Σπλεδξίνπ ηνπ Ννεκβξίνπ 2018.  Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 πξνέθπςαλ θαη λέα δεηήκαηα, πνπ 
επέβαιαλ πξνζαξκνγέο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηεο ΟΤΟΕ, 
φπσο άιισζηε ζπλέβε ζε φια ηα ζπλδηθάηα ζηελ Ειιάδα, ζηελ Επξψπε θαη δηεζλψο, εμαηηίαο ηεο 
παλδεκίαο ηνπ Covid-19 θαη ησλ πξσηνθαλψλ ζπλεπεηψλ ηεο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία θαη 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ καο 

Κεληξηθά θαζήθνληα γηα ηελ ΟΣΟΕ θαη γηα νιόθιεξν ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ ήηαλ: 
 

1. Η πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ζηνλ θιάδν.   

Πξψηηζην θαζήθνλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ησλ Σπιιφγσλ ήηαλ λα απνηξαπνύλ καδηθέο 
απνιύζεηο ζηνλ θιάδν. Να απνηξαπνχλ, παξάιιεια, ε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο,  
παξαπέξα κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο θαη ε ππνβάζκηζε δηθαησκάησλ.  

Σην πιαίζην απηφ, ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ είρε λα αληηκεησπίζεη αιιεπάιιειεο πξνθιήζεηο 
θαη απεηιέο γηα ηελ απαζρόιεζε, πνπ πήγαδαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πεγάδνπλ απφ παξάγνληεο 
θαη πξαθηηθέο, φπσο: 

 ε ζπλέρηζε ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ Τξαπεδψλ (εθηεηακέλν θιείζηκν θαηαζηεκάησλ θαη 
αιιεπάιιειεο εζεινχζηεο έμνδνη γηα ην πξνζσπηθφ),  
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 ε επηηαρπλφκελε, κε αμηνπνίεζε θαη ηεο παλδεκίαο, κεηάβαζε ησλ Τξαπεδψλ απφ ηελ 
αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή Τξαπεδηθή,  

 ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, κέζσ ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ Δηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ 
Δπλακηθνχ,   

 ε ζπλερψο απμαλφκελε εμσηεξίθεπζε ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζε servicers θαη 
ππεξγνιάβνπο.  

Τέηνηεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ησλ Τξαπεδψλ, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ απαζρνινχλ ηνλ 
θιάδν θαη ηελ Ελσκέλε Επξψπε, απείιεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα απεηινχλ ζνβαξά ηελ εξγαζία θαη 
ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ.    

 

2. Η πξνάζπηζε ηνπ θνξπθαίνπ ζεζκνύ ηεο θιαδηθήο Ε  

 

α) Η πξνάζπηζε ηνπ ζεζκνύ ησλ θιαδηθώλ Ε θαη ησλ αληίζηνηρσλ θιαδηθψλ 
δηθαησκάησλ πινπνηήζεθε: 

 κε ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο θιαδηθήο Ε 2019-2021, κεηά απφ  επίπνλεο 
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη κέζα ζηα αζθπθηηθά ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. Η 
θιαδηθή ΣΣΕ 2019-2021 δηαηήξεζε ελεξγά, βειηίσζε θαη επέθηεηλε  ηα θιαδηθά κηζζνινγηθά 
θαη ζεζκηθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, απνηειψληαο ζηέξεε βάζε γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο 
δηαπξαγκαηεύζεηο θαη Ε πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ππνγξαθή ηεο. ‘Εβαιε νξηζηηθά ηέινο 
ζηε κείσζε απνδνρψλ, ζεκαηνδνηψληαο ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ ζνβαξψλ 
κηζζνινγηθψλ απσιεηψλ πνπ είραλ νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ.  

 κε ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηεο ΟΣΟΕ ζηνπο πιιόγνπο-κέιε γηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο 
Κιαδηθήο ΣΣΕ.  

 κε ζπκκεηνρή ηεο ΟΣΟΕ ζε επηρεηξεζηαθέο ζπκθσλίεο, ξχζκηζεο ηεο κεηαβίβαζεο 
δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζσπηθνχ ζε λέεο ρξεκαηνπηζησηηθέο νληφηεηεο, ελ πξνθεηκέλσ 
ζηνπο servicers, γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ θιαδηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ 
θαη ηε κε απνμέλσζή ηνπο απφ ηνλ θιάδν, κε εκβιεκαηηθφ παξάδεηγκα ηε ζπκθσλία 
Τξάπεδαο Πεηξαηψο-ΟΤΟΕ-ΣΕΤΠ γηα ηελ INTRUM. 

 κε ηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ πξνηάζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε, σο πξψηε 
Οκνζπνλδία ζηελ Ειιάδα, εηδηθήο θιαδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ζπιινγηθή 
ξύζκηζε ηεο Σειεξγαζίαο. 

β) Η δηεθδίθεζε ηεο νπζηαζηηθήο επαλαθνξάο ηεο θαλνληθόηεηαο ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο, κε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαζψο θαη κε ζπζηεκαηηθέο δεκφζηεο πξσηνβνπιίεο θαη 
παξεκβάζεηο ηεο ΟΤΟΕ πξνο ηνπο Υπνπξγνχο Εξγαζίαο θαη ηα θφκκαηα.   

 

3.  Η απνθαηάζηαζε ηνπ ξόινπ ησλ Σξαπεδώλ ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο 

 

Γηα ηελ ΟΤΟΕ, ε απνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ησλ Τξαπεδψλ ζηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο 
ζπλεπάγεηαη: 

 πιήξε, θαηάιιειε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φισλ ησλ 
ζπκπνιηηψλ καο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ρσξίο ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 
ηξαπεδηθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο αληίζεηα ζπκβαίλεη κε ην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ ζηηο 
πφιεηο θαη ηελ χπαηζξν, αθφκα θαη ζε δπζπξφζηηεο ή εζληθά επαίζζεηεο πεξηνρέο.  

 νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηφκν 
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνπο θιάδνπο αηρκήο 
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 επίιπζε ηεο εθθξεκφηεηαο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κε δηαθάλεηα θαη θνηλσληθή 
επαηζζεζία, κε πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο θαη ηεο εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Με γλώκνλα ηα παξαπάλσ, ε ΟΣΟΕ έθαλε αιιεπάιιειεο παξεκβάζεηο ζηελ 
Κπβέξλεζε, ζηηο Σξάπεδεο, ζηα θόκκαηα θαη ζηνπο θνξείο, θάζε θνξά πνπ αλέθππηε ζέκα 
λέσλ ξπζκίζεσλ ή αιιαγώλ κε επηπηώζεηο γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο.  

 

4. Η βειηίσζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο δεκόζηαο απήρεζεο ηεο ΟΣΟΕ  

 

Η ΟΤΟΕ ζπγθξνχζηεθε κε πνιηηηθέο πνπ πιήηηνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο 
ζπληαμηνχρνπο, ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο θαη ηνπο κηθξνκεζαίνπο. Με πνιηηηθέο πνπ 
νδεγνχλ ζε έμαξζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ θαη ζε ππνβάζκηζε ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο, 
ηδηαίηεξα ζηνλ θξίζηκν, ζήκεξα, ηνκέα ηεο Υγείαο.  

Πξνψζεζε ηε ζπκπαξάηαμε κε ηελ θνηλσλία, κε ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ 
πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε θαη ηελ παλδεκία. Αλέπηπμε, ζε  ζπληνληζκφ κε ηνπο Σπιιφγνπο-κέιε, 
λέεο κνξθέο δηαιφγνπ θαη αιιειεγγχεο, ηδηαίηεξα κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο 
επαγγεικαηηθνχο θνξείο ζηηο  πεξηπηψζεηο θιεηζίκαηνο θαηαζηεκάησλ  ζηελ πεξηθέξεηα.    

Πξνώζεζε ηελ ελόηεηα δξάζεο ηνπ ζ.θ. ζηνπο επηκέξνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, 
ρσξίο λα βξίζθεη πάληα ηελ νθεηιόκελε αληαπόθξηζε.   

Αλαβάζκηζε ηελ επηζηεκνληθνηερληθή ππνζηήξημε θαη πξνβνιή ησλ ζέζεσλ θαη ησλ 
παξεκβάζεψλ ηεο ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο κε ηα 
επξσπατθά ζπλδηθάηα, γηα αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο θαη ζπλδηακφξθσζε  ζέζεσλ. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Με ηελ αλάπηπμε πινχζηαο, πνιχκνξθεο θαη πνιχπιεπξεο δξάζεο, ε ΟΤΟΕ πξνζπάζεζε 
θαη ζε κεγάιν βαζκφ πέηπρε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερείο θαη ζχλζεηεο πξνθιήζεηο κηαο 
πεξηφδνπ γεκάηεο αλαηξνπέο, αλαθαηαηάμεηο θαη πξσηφγλσξεο εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα γηα ηνλ 
θιάδν, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηε ρψξα.  

Τν ηνπίν πνπ ζήκεξα δηακνξθψλεηαη απέρεη πνιχ απφ ην λα είλαη ξφδηλν θαη λα εκπλέεη 
εθεζπραζκφ γηα ην κέιινλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηνπ ζ.θ. ζηνλ θιάδν.  

Οη πξνθιήζεηο, παιηέο θαη λέεο, είλαη πνιιέο θαη ζνβαξέο. Απαηηνχλ αλάινγα ζνβαξέο θαη 
ζηνρεπκέλεο ελσηηθέο ζπιινγηθέο απαληήζεηο.  

Οη αλάγθεο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ καο, ησλ εξγαδφκελσλ 
πνπ θαζεκεξηλά δνθηκάδνληαη, είλαη ζήκεξα πνιιαπιάζηεο. 

Οη ζπλάδειθνη δίθαηα απαηηνχλ λα ζηακαηήζεη ε αλαζθάιεηα γηα ηελ εξγαζία θαη ην κέιινλ 
ηνπο ζηνλ θιάδν.  

Κάηη πνπ πξνυπνζέηεη ελσηηθή θαη απνθαζηζηηθή ζπιινγηθή δξάζε, δηαπξαγκάηεπζε, 
δηαβνύιεπζε θαη θαζεκεξηλή απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζε θιαδηθό θαη ζε επηρεηξεζηαθό 
επίπεδν, ώζηε θαλείο εξγαδόκελνο λα κελ αθεζεί ζηελ άληζε αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε.  
Μόλν κε ηζρπξά ζεζκηθά θείκελα, ..Ε. θαη απνηειεζκαηηθνύο εξγαζηαθνύο ζεζκνύο 
κπνξνύκε λα ην πεηύρνπκε.  

Απαηηείηαη ε ζπζηξάηεπζε όισλ ζε έλα θνηλό κέησπν απέλαληη  ζε φζεο θπβεξλεηηθέο 
ή εξγνδνηηθέο πξαθηηθέο ζπζηεκαηηθά ππνλνκεχνπλ ηα ζπιινγηθά θαη ηα αηνκηθά εξγαζηαθά 
δηθαηψκαηα, ηελ εξγαζία, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξννπηηθή ησλ ζπλαδέιθσλ.   
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Απαηηείηαη λα μεπεξάζνπκε ηηο όπνηεο παξαηαμηαθέο δηαθνξέο θαη ζθνπηκόηεηεο 
θαη λα ππεξληθήζνπκε ηηο ιεηηνπξγηθέο καο αδπλακίεο, γηαηί απηέο κεγελζύλνληαη ζε 
θαηξνύο ηδηαίηεξα απαηηεηηθνύο θαη δύζθνινπο, ππνλνκεύνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 
ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δξάζεο καο.   

Ερνπκε πνιύ ιηγόηεξα λα ρσξίζνπκε, ζε ζρέζε κε απηά πνπ καο ελώλνπλ. Τν εχθνιν 
είλαη λα ππξνβνινχκε ν έλαο ηνλ άιιν, ην δχζθνιν είλαη λα αληηκεησπίζνπκε ελσκέλνη ηνλ 
πξαγκαηηθφ αληίπαιν φισλ καο.  

Η ππέξβαζε ησλ άγνλσλ αληαγσληζκψλ θαη ησλ φπνησλ «δηαθνξψλ» ηνπ παξειζφληνο, 
απνηειεί ζήκεξα ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα ρηίζνπκε ηελ λέα ζπιινγηθφηεηα ζηνλ θιάδν. 

Σήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, νη εξγαδφκελνη έρνπλ αλάγθε : 

 ηελ ΟΣΟΕ, σο επηηειηθή έθθξαζε θαη νκπξέια ηνπ θιάδνπ, ζπληνληζηή θαη ζηήξηγκα  
ηεο ζπιινγηθήο παξέκβαζεο θαη δξάζεο ησλ Σπιιφγσλ ζε θάζε ρψξν ηνπ θιάδνπ 

 ηνπο πιιόγνπο-κέιε ηεο, σο δσληαλά θχηηαξα θαζεκεξηλήο παξέκβαζεο, 
καδηθνπνίεζεο, ελεκέξσζεο, ζπιινγηθήο δξάζεο θαη  έκπξαθηεο πξνζηαζίαο γηα 
ηνλ θάζε ζπλάδειθν. Με νπζηαζηηθή παξέκβαζε θαη απάληεζε ζηηο πνιηηηθέο ηεο 
θάζε Δηνίθεζεο.  Με ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ζην ζπλάδειθν γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 

Αμηνπνηψληαο αθφκα θαη ηελ παλδεκία, αληεξγαηηθνί λφκνη, εξγνδνηηθέο πξαθηηθέο θαη 
εληεηλφκελεο αλαηξνπέο ζηνλ θιάδν, απεηινχλ λα απνδπλακψζνπλ ηε ζπιινγηθή καο ππφζηαζε 
θαη δξάζε.  

Υπνλνκεχνπλ ηελ εξγαζία, ηα δηθαηψκαηα, ην σξάξην, ηελ πγεία θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 
καο.  

Ναξθνζεηνχλ ηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη δξάζε, απεηιψληαο λα καο γπξίζνπλ 
αηψλεο πίζσ! 

Θα ην επηηξέςνπκε; Καη βέβαηα όρη!  

Σν 33ν πλέδξην θαιείηαη λα ζέζεη ηνπο άμνλεο ησλ ζπιινγηθώλ καο απαληήζεσλ  
ζηηο δύζθνιεο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ.  

Να ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηε ζπλέρηζε κηαο καθξόρξνλεο ηζηνξηθήο πνξείαο, ηεο 
νπνίαο πξέπεη όινη λα θαλνύκε αληάμηνη.   

Να εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο ΟΣΟΕ θαη ησλ πιιόγσλ λα δίλνπλ ιύζεηο ζε όιν θαη 
πεξηζζόηεξα ζύλζεηα πξνβιήκαηα.  

Με ζπζηεκαηηθή επηηειηθή δνπιεηά, ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε, θαιά πξνεηνηκαζκέλεο 
θαη ελσηηθέο καδηθέο ζπιινγηθέο δξάζεηο.  

Μαδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, πνπ είλαη ε πεγή ηεο δύλακεο ησλ πιιόγσλ θαη ηεο 
ΟΣΟΕ ! 

Με Ενότητα και Αγώνες 

 διεκδικούμε το παρόν 

 χαράζουμε το μέλλον! 

 

 

Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

              ΓΘΩΡΓΟ ΜΟΣΘΟ                       ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΘΡΗ   


