
 

  

 

 
   Ανακοίνωση Νο  78,  Αθήνα 30/05/2013 

 

Σπλάδειθνη, 

Η λέα Κιαδηθή Σύκβαζε ΟΤΟΕ-Τξαπεδώλ, ε νπνία επηθπξώζεθε από ηελ 

εγεηηθή νκάδα ηεο ΟΤΟΕ (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, Εξγνδνηηθνί), είρε σο θεληξηθό πνιηηηθό 

ζηόρν ηελ εργαζηαθή εηρήλε ελ κέζφ αλαθεθαιαηοποίεζες.  Η Κπβέξλεζε, ε 

Τξόηθα θαη θπζηθά νη ηξαπεδίηεο δελ ήζειαλ απεξγίεο ηελ πεξίνδν ησλ ΑΜΚ θαη 

όπσο όινη δηαπηζηώζακε ε εγεηηθή νκάδα ηεο ΟΤΟΕ ην ζεβάζηεθε απόιπηα.  

Από εθεί θαη ύζηερα οη ηραπεδίηες θαη ε Σρόηθα δήηεζαλ θαη πήραλ ό,ηη 

ήζειαλ. Μεηώζεης κηζζώλ, φράρηο…θαη ζηα δύζθοια αποιύζεης! Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζεσξνύκε εμαηξεηηθά αξλεηηθήο ζεκαζίαο ηελ επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ 

σο ηηο 7 ην βξάδπ δηόηη αλνίγεη ηελ όξεμε ησλ εξγνδνηώλ γηα ζσλοιηθόηερε 

αλαηροπή ηνπ ζηαζεξνύ 5ήκεξνπ-7σξνπ, ζεζκνζεηεί ηελ απιήξσηε εξγαζία θαη 

αθαηξεί ζέζεηο εξγαζίαο. Τέινο, γίλεηαη ζε όινπο θαηαλνεηό όηη ε δηαηύπσζε πνπ 

ππάξρεη ζηε ζύκβαζε πεξί "βνύιεζεο ηωλ δύν πιεπξώλ γηα δηαηήξεζε ηωλ ζέζεωλ 

εξγαζίαο.. " απνηειεί έλα επρνιόγην κε εκθαλή ηελ αδπλακία ηήξεζεο ηεο ξήηξαο. 

Οη ορηδόληηες κεηώζεης ύυοσς 6% ζηα θιηκάθηα ηοσ βαζηθού κηζζού, ε 

αληίζηοητε κείφζε ηφλ επηδοκάηφλ ποσ "θρέκοληαη" από ηο βαζηθό κηζζό 

θαζώς θαη ε θαηάργεζε ηοσ επηδόκαηος Θζοιογηζκού (3,5%) έρτοληαη λα 

προζηεζούλ ζηε κεζνζηαζκηθή κείσζε ηνπ 8-9 % ηεο Επηρεηξεζηαθήο καο 

Σύκβαζεο, ζην πάγσκα ηεο πνιπεηίαο (-1,85% εηεζίσο), ζηελ αιιαγή ησλ βαζκίδσλ 

ζηα επηδόκαηα επζύλεο, ζηελ θαηάξγεζε ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ επηδόκαηνο. 

Σπλνιηθά κέζα ζε 1-1,5 ρξόλν νη κηζζνινγηθέο καο απώιεηεο αλέξρνληαη ζην 25% 

ηνπιάρηζηνλ. Καη έπεηαη ζσλέτεηα…ζηελ ALPHA BANK! 

 

Σπλάδειθνη,  

Η ινγηθή ηνπ θαηήθνξνπ είλαη ν πάηνο…  

Σε ιίγνπο κήλεο νη ηξάπεδεο ζα βξεζνύλ εθ λένπ αληηκέησπεο κε ηα ιεγόκελα 

stress tests ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ. Αλ επαιεζεπηνύλ νη πξνβιέςεηο γηα ηε 

δξακαηηθή άλνδν ησλ επηζθαιεηώλ, ιόγσ ηεο παξαηεηακέλεο ύθεζεο ζηελ Ειιάδα, 

ηόηε ζα κηιάκε γηα κηα λέα καύξε ηξύπα ζηα ραξηνθπιάθηα θαη ζηνπο ηζνινγηζκνύο 

ησλ ηξαπεδώλ. Πνηά ζα είλαη ηόηε ηα λέα δηιήκκαηα πνπ ζα καο θέξνπλ ζην ηξαπέδη; 

 

Απέλαληη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ην δηθό καο δίιεκκα είλαη έλα. Ή δεκηνπξγνύκε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ησλ ζπλδηθάησλ ή αθήλνπκε ηα δηθαηώκαηά 

καο λα παδαξεύνληαη θαη λα ραξίδνληαη ακατεηί. 

 

ΔΕΝ ΥΑΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΕΛΠΘΔΑ ΔΕΝ ΥΑΡΘΖΟΤΜΕ ΣΑ ΤΝΔΘΚΑΣΑ  
ΔΘΝΟΤΜΕ ΣΟ ΠΑΡΩΝ ΣΗΝ ΕΣΗΘΑ Γ 

 

Η Γξακκαηεία ηεο ΕΑ 
Μεηξνηάζηνο Σπύξνο,, Παπαλδξένπ Σαπθώ, Καξνύκπαιε Μαξίλα, Βειίδεο Γηάλλεο Κνληνδήο Γεκήηξεο, 

Σθξίθα Αιεμάλδξα, Σππξόπνπινο Νίθνο, Τζαθίξεο Θαλάζεο 

 


