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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 012 /  05-10-2015  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σας μεταφέρουμε αυτούσια την Νο 38/02-10-2015 ανακοίνωση της Ο.Τ.Ο.Ε. για την 
ενημέρωση σας. 

 
 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.  

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ  

 
 

Η ανασφάλεια των εργαζομένων στις Τράπεζες, εν’ όψει των επικείμενων 
ανακεφαλαιοποιήσεων και η καθήλωση του εισοδήματός τους τα τελευταία χρόνια συμπληρώνεται 
με μια ακόμα οικονομικά επώδυνη απόφαση της Κυβέρνησης. 

 

 Πρόκειται για την υλοποίηση νέας παρακράτησης ύψους 1% και μάλιστα με αναδρομική 
εφαρμογή από 1/1/2011 (πέντε χρόνια) από τους μισθούς των τραπεζοϋπαλλήλων υπέρ της 
ενίσχυσης του Ο.Α.Ε.Δ. όπως προσδιορίζεται σε έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης του προηγούμενου Υπουργού κ. Σκουρλέτη. Σημειώνεται ότι η 
ανωτέρω παρακράτηση είναι επιπλέον της επιβάρυνσης στις αποδοχές των τραπεζοϋπαλλήλων 
υπέρ του Ταμείου Ανεργίας, που πληρώνουν ήδη οι τραπεζοϋπάλληλοι.  
 

 Αυτή η απόφαση της Κυβέρνησης ανέτρεψε την προηγούμενη κυβερνητική απόφαση  
του 2013, με την οποία είχε ματαιωθεί το ίδιο μέτρο που έπληττε το ήδη συμπιεσμένο 
εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων. 
 

 Ενόψει αυτής της κατάστασης, η Ο.Τ.Ο.Ε. αντέδρασε αποφασιστικά ζητώντας άμεση 
συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί και να του 
ζητήσει την ματαίωση αυτής της απόφασης. 
 

 Η συνάντηση έχει προγραμματισθεί για σήμερα το απόγευμα και ελπίζουμε ο Υπουργός 
Εργασίας να αντιληφθεί το δίκαιο της παρέμβασης και του αιτήματος της Ο.Τ.Ο.Ε. 
 

 Σε διαφορετική περίπτωση ο κλάδος μας θα αντιδράσει και συνδικαλιστικά και νομικά 
απαιτώντας να σταματήσει η διαρκής και με διάφορους τρόπους και μεθόδους επιβάρυνση των 
τραπεζοϋπαλλήλων. 
 

 Θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της συνάντησής μας με τον Υπουργό Εργασίας 
και για τις επόμενες ενέργειές του κλάδου μας.  
 

 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
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Σ η μ α ν τ ι κ ή  Σ η μ ε ί ω σ η  
 

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι πέραν του φόρου που παρακρατείται στην πηγή του 
εισοδήματος μας και των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη                 
(αν ποτέ πάρουμε…) και για υγεία (με ελάχιστη ανταποδοτικότητα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
πληρώνουμε ήδη για κοινωνικές παροχές του Κράτους: 

 

Α. Στον Ο.Α.Ε.Δ. 
 

- Για Ανεργία: 1,83% (3,17% η Τράπεζα) 
- Για Ανεργία ΕΚΛΑ: 0,10% (0,26% η Τράπεζα) 
 
Β. Στον Ο.Ε.Κ. 
 

- Εργατικής Κατοικίας 1,00% (0% η Τράπεζα) 
 
Γ. Στον Ο.Ε.Ε. 
 

- Εργατικής Εστίας: 0,35% (0% η Τράπεζα) 
 

Το απίστευτο εδώ βέβαια είναι ότι η νέα παρακράτηση 1% από τους 
τραπεζοϋπάλληλους υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. επιχειρείται να εφαρμοστεί με  α ν α δ ρ ο μ ι κ ή  
εφαρμογή από 01/01/2011!!! 

 

Τέτοιο ιστορικό προηγούμενο δεν έχει υπάρξει ποτέ και από καμία Κυβέρνηση                
στην χώρα μας…  
 
 
 
 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


