
w w w .ionikienotita.gr e- m a i l : in fo@ ion ik ienotita .gr

Αθήνα 15 Μαρτίου 2016 

Ap. Π ρω τ.:32-06/15.03.16

Ελλάδας (OTOE)

Συνάδελφοι,

Υπερψηφίστηκε χθες από το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το πλαίσιο της 
συμφωνίας με τις Τράπεζες για τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ). Με βάση τις 
τελευταίες εξελίξεις και την επικείμενη υπογραφή της ΣΣΕ την ερχόμενη Τετάρη (16/3), έχουμε να 
κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

Μετά και την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, η συμφωνία με τις Τράπεζες 
βαίνει προς υπογραφή την ερχόμενη Τετάρτη. Λαμβάνοντας υπ' όψη το διαμορφωθέν δυσμενές 
περιβάλλον και το ασφυκτικό οικονομικό, πολιτικό, αλλά και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
διεξήχθη η διαπραγμάτευση, οι σύλλογοί μας αποτιμούν θετικά την επικείμενη υπογραφή της 
ΣΣΕ.
Ωστόσο, επειδή με βάση τις μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις της ΟΤΟΕ δε διαφαίνεται στην υπό 
υπογραφή συμφωνία η λύση του σημαντικού θέματος των ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων 
δανειακών οφειλών των συνταξιούχων συναδέλφων μας, αναμένουμε σχετικές διευκρινίσεις από 
την πλευρά σας. Όπως γνωρίζετε, με την από 8/1/2016 επιστολή μας σας είχαμε παρουσιάσει 
αναλυτικά το πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης πρότασης για την επίλυση του μείζονος αυτού θέματος, 
εφιστώντας την προσοχή για την αναγκαιότητα κάλυψης των υπερδανειοδοτημένων συναδέλφων 
μας, που η αδυναμία αντιμετώπισης των οφειλών τους τούς οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο. 
Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι με βάση πρόσφατες έρευνες ο κλάδος των συνταξιούχων 
τραπεζοϋπαλλήλων αποτελεί τον πλέον υπερδανειοδοτημένο στη χώρα και σε συνδυασμό με τη 
διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική θέση στην οποία περιέρχονται με τις απανωτές μειώσεις των 
συντάξεών τους, είναι επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί διάταξη στην υπό υπογραφή ΣΣΕ που 
θα θέτει σε ισχύ τους όρους και τις ρυθμίσεις των χορηγούμενων καταναλωτικών και στεγαστικών 
δανείων και στους συνταξιούχους συναδέλφους μας.
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Όπως αντιλαμβάνεστε, η επίλυση αυτού του θέματος οφείλει να τεθεί στις κορυφαίες 
προτεραιότητες της νέας ΣΣΕ, καθώς μπορεί να ανακουφίσει με ουσιαστικό τρόπο τους 
συνταξιούχους συναδέλφους μας που επί σειρά δεκαετιών υπήρξαν μέλη της ΟΤΟΕ και πολλοί εξ

αυτών πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών τους. 

Τονίζουμε ότι σε περίπτωση που δε συμπεριληφθεί στη συμφωνία σχετική διάταξη, θα θεωρήσουμε 
ότι πρόκειται για ένα μελανό σημείο στη νέα ΣΣΕ που σίγουρα θα προκαλέσει την έντονη 
αντίδρασή μας.
Αναμένουμε σύντομα διευκρινιστική επιστολή σας ή σχετική ανακοίνωση, ελπίζοντας ότι έστω και 
στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης της συμφωνίας θα αποσαφηνιστούν πλήρως οι όροι της 
συμμετοχής και των συνταξιούχων συναδέλφων μας στις διατάξεις της ΣΣΕ περί ρυθμίσεων των 
ληξιπρόθεσμων δανειακών οφειλών.

Με εκτίμηση,

Για τα Διοικητικά Συμβούλια


