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Αζήλα, 3 Ιαλνπαξίνπ 2022

Η ΟΣΟΕ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ..Ε.
ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022-2024
________________________________________

Με ελόηεηα, κε ζρέδην θαη απνθαζηζηηθόηεηα
απαληάκε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο κεηάβαζεο
ζηε λέα επνρή

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η ΟΤΟΕ, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 33νπ Παλειιαδηθνύ Σπλεδξίνπ ηεο θαη ηε
ζπγθξόηεζε ηεο Δηνίθεζήο ηεο ζε ζώκα, πξνρώξεζε ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηελ έγθξηζε, κε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηεθδηθήζεώλ ηεο γηα ηε λέα θιαδηθή ΣΣΕ 20222024. Η πνιπζέιηδε Πξόζθιεζε γηα Δηαπξαγκάηεπζε, πνπ πεξηέρεη ηόζν ηηο δηεθδηθήζεηο καο
γηα ηε λέα θιαδηθή ΣΣΕ, όζν θαη δηεμνδηθή αηηηνιόγεζε-ηεθκεξίσζή ηνπο, ζηάιζεθε ζηνπο
εξγνδόηεο ηνπ θιάδνπ ζηηο 30/12/2021.
Καηά ηε δηακόξθσζε ησλ δηεθδηθήζεσλ γηα ην πεξηερόκελν ηεο λέαο θιαδηθήο ΣΣΕ, ην Γεληθό
πκβνύιην ηεο ΟΣΟΔ ζπδήηεζε θαη ζπλεθηίκεζε, κεηαμύ άιισλ:
1. Σε ζεκαζία ηεο θιαδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο – ζπκθσλίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πγηνύο
αληαγσληζκνύ θαη ηεο εξγαζηαθήο νκαιόηεηαο ζηνλ θιάδν.
2. Σελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηεο,
θαζώο θαη ηηο εμειηζζόκελεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζην πξαγκαηηθό εηζόδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ.
3. Σν «πάγσκα» ηνπ θιαδηθνύ κηζζνινγίνπ από ην 2012 θαη ηηο ζεκαληηθέο κηζζνινγηθέο
απώιεηεο πνπ ππέζηεζαλ κέρξη ζήκεξα νη ηξαπεδνϋπάιιεινη.
4. Σηο εμειίμεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζε βαζηθά κεγέζε ηνπ θιάδνπ, θαζώο θαη ηελ αλάγθε
γηα έλα Σξαπεδηθό ύζηεκα θνηλσληθά ππεύζπλν, πνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριόο θαη σο
ζηήξηγκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα όινπο.
5. Σηο πξνθιήζεηο ηεο κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή Σξαπεδηθή θαη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ
ζεζκηθήο θαη νπζηαζηηθήο ζσξάθηζεο ηεο Δξγαζίαο.
6. Σε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο
θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
θιάδνπ.
7. Σελ αλάγθε ζπιινγηθήο ξύζκηζεο ηεο Σειεξγαζίαο, κε βάζε ηελ από 1/7/2021 Πξόζθιεζε
ηεο ΟΤΟΕ.

8. Σελ αλάγθε γηα βειηησκέλεο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ηεο Οηθνγέλεηαο θαη ηεο Μεηξόηεηαο.
9. Σελ αλαγθαία βειηίσζε ινηπώλ παξνρώλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ.

Σν Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΟΔ ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ όια ηα παξαπάλσ ελέθξηλε
θαη απνθάζηζε ην δηεθδηθεηηθό πιαίζην γηα ηελ λέα ηξηεηή Κιαδηθή ..Δ. ην νπνίν
ζπλνπηηθά έρεη σο εμήο:
1. Ρήηξα πξνζηαζίαο ηεο Απαζρόιεζεο.
2. Αλάθηεζε απσιεηώλ – απνθαηάζηαζε ηνπ Δληαίνπ θιαδηθνύ Μηζζνινγίνπ - Κάιπςε ησλ
αλακελόκελσλ απσιεηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνλ πιεζσξηζκό.
3. Κιαδηθή επηηξνπή Δλεκέξσζεο θαη δηαβνύιεπζεο γηα ηελ Σειεξγαζία θαη ηηο λέεο
ςεθηαθέο εθαξκνγέο.
4. Ρπζκίζεηο γηα θαζνιηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε – ζπλερή επηκόξθσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ηεο ςεθηαθήο επνρήο.
5. Ρπζκίζεηο γηα ηελ Σειεξγαζία. Σηόρνο, λα αληηκεησπηζζνύλ δεηήκαηα ίζεο κεηαρείξηζεο,
πιήξνπο θάιπςεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο γηα ηνλ εξγαδόκελν, δηαζθάιηζεο ηνπ ρξόλνπ
εξγαζίαο, εμηζνξξόπεζεο εξγαζηαθνύ θαη ηδησηηθνύ ρξόλνπ θαη γεληθόηεξα δηαζθάιηζεο ησλ
εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία αλαδείρζεθαλ από ηηο κέρξη ζήκεξα εθαξκνγέο ηεο
ηειεξγαζίαο.
6. Δμσηεξίθεπζε εξγαζηώλ. Τέηνηεο πξαθηηθέο, είηε κέζσ δαλεηζκνύ εξγαδνκέλσλ, είηε κε ηελ
αλάζεζε ππεξγνιαβηώλ, γηα ηελ θάιπςε παγίσλ θαη δηαξθώλ αλαγθώλ ησλ Τξαπεδώλ, πξέπεη λα
εθιείςνπλ.
7. Ρπζκίζεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο – ζηεγαζηηθά δάλεηα. Δηαηήξεζε ησλ ηζρπνπζώλ ξπζκίζεσλ
γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λέαο ΣΣΕ.
8. πκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Γ.. ησλ Σξαπεδώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ
θξαηνύζα εηαηξηθή πξαθηηθή ζηελ Ε.Ε.
9. Βειηίσζε δηαηάμεσλ γηα ηηο άδεηεο κε απνδνρέο, κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηεο
Οηθνγέλεηαο, ηεο Μεηξόηεηαο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεκνγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο.
10. Βειηίσζε εηδηθώλ παξνρώλ, θαζώο θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ηηο Σξάπεδεο
εξεπλεηηθώλ-επηκνξθσηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ.
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η δηεθδίθεζε ηεο λέαο Κιαδηθήο Δ καο αθνξά όινπο.
Απνηειεί ηνλ θνξπθαίν ζεζκό αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ.
Απνηειεί ηελ βάζε γηα όιεο ηηο παξαπέξα επηρεηξεζηαθέο ..Δ., ηηο εμεηδηθεύζεηο, ηηο
ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο θαη ηηο παξεκβάζεηο.
Η λέα θιαδηθή δηαπξαγκάηεπζε μεθηλά κε ηελ πξώηε ζπλάληεζε πνπ ζα γίλεη ζηηο 10/1/22
θαη ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζηα αζθπθηηθά ρξνληθά πεξηζώξηα (3κελν) πνπ πξνβιέπεη
ν λόκνο. Θα είλαη κηα εμαηξεηηθά ζύλζεηε δηαπξαγκάηεπζε κέζα ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο
αιιά θαη έληνλεο αβεβαηόηεηαο.
Η λέα ..Δ. πξέπεη λα δώζεη νπζηαζηηθέο απαληήζεηο ηόζν ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ
εξγαδόκελσλ, όζν θαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο κεηάβαζεο ζηελ επόκελε κέξα ηεο
νηθνλνκίαο, ηνπ θιάδνπ θαη ηεο ςεθηαθήο επνρήο.
Η πξόθιεζε γηα κηα νπζηαζηηθή, ηεθκεξησκέλε, απνθαζηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή
δηαπξαγκάηεπζε είλαη κπξνζηά καο.
Δίκαζηε έηνηκνη θαη απνθαζηζκέλνη λα αγσληζηνύκε, έρνληαο επίγλσζε όηη ηα αηηήκαηα ηνπ
θιάδνπ καο είλαη δίθαηα θαη ξεαιηζηηθά.
Η επηηπρήο θαηάιεμε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο Κιαδηθήο ..Δ.
απαηηεί θαη πξνϋπνζέηεη ηελ εγξήγνξζε, ηελ ελεξγή ζηήξημε, ηελ ελσηηθή θαη
ζπληνληζκέλε δξάζε όισλ ησλ πιιόγσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ.
Σν ακέζσο επόκελν δηάζηεκα ε ΟΣΟΔ καδί θαη κε ηνπο πιιόγνπο – Μέιε ηεο ζα αλαιάβεη
πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο όισλ ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ θιάδνπ.

ΜΕ ΡΕΑΛΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ
ΑΠΑΝΣΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ!

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
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