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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ 

ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Η απροσχημάτιστη εργοδοτική επίθεση των τραπεζιτών με το να αμφισβητούν την 

ύπαρξη της κλαδικής συλλογικής σύμβασης των τραπεζοϋπαλλήλων δεν είναι τυχαία ούτε 
μπορεί να αφήσει αδιάφορους τους εργαζόμενους.  

Εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο των εργοδοτών, οι οποίοι με πλήρη 
συνειδητή κάλυψη και στήριξη της κυβέρνησης και με «πρωτεργάτες» τους διορισμένους 
από αυτήν Τραπεζίτες!, διεκδικούν την κατάργηση των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαξίωση του θεσμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και το 
ξήλωμα κάθε ρύθμισης που θα προστατεύει τα ελάχιστα μισθολογικά και εργασιακά 
δικαιώματα των εργαζομένων σε κλαδικό επίπεδο. 

Στην προσπάθειά τους αυτή, δεν διστάζουν να καταπατήσουν το Σύνταγμα, να 
καταστρατηγήσουν τους νόμους, να εξευτελίζουν τους θεσμούς (ΟΜΕΔ), να  παραβιάζουν 
κάθε έννοια συλλογικής αυτονομίας και συλλογικής διαπραγμάτευσης προσπαθώντας να 
αξιοποιήσουν ακόμα και τα δικαστήρια, μέχρι του σημείου να απευθύνονται στον ίδιο τον 
πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ελπίζοντας σε παρέμβαση του υπέρ των 
συμφερόντων τους. 

Την ίδια στιγμή δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν κατά το δοκούν και αδιαφανώς τα 
28δις € που τους χάρισε η –κατά τα άλλα «αδιάφορη» Κυβέρνηση για να συνεχίζουν την 
κερδοσκοπία τους σε βάρος των Μ. Μ. Επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 

Ο αγώνας της ΟΤΟΕ για κλαδική ΣΣΕ, είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. 
Είναι αγώνας για την προάσπιση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων ως 
ελάχιστης ασφαλιστικής δικλείδας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
μισθωτών. Ενάντια στις νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές και εργοδοτικές πολιτικές για 
την πλήρη απορρύθμιση των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και την επιβολή 
ατομικών σχέσεων εργασίας. 

Η Κυβέρνηση πρέπει τώρα να σταματήσει την ένοχη «αδιαφορία» της και να 
εφαρμόσει το Σύνταγμα και του Νόμους. 

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα θα δώσουν τη δική τους δυναμική, μαζική και 
ενωτική απάντηση, αρχής γενομένης από το Συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5/9/2009. 

Η ΓΣΕΕ δεν πρέπει να περιοριστεί στη δικαστική παρέμβαση υπέρ της ΟΤΟΕ 
αλλά να γενικεύσει την αντίδραση της υπερασπιζόμενη αποφασιστικά το θεσμό των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 


