
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 14 

  
Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2022 

 

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗ ΟΣΟΕ 

ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Γηα ηελ ςεθηαθή θάξηα, ην «Δηεπζύλσλ Τπάιιεινο-ειεύζεξνο 
σξαξίνπ» θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα απέλαληη ζηηο 

απνζρίζεηο.  

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΑΕΙ ΣΗ Ε.Γ. της ΟΣΟΕ  
 

 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  

 

Τελ Παξαζθεπή 14.10.22, ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΤΟΕ, κε 

αληηθείκελα δεηήκαηα πινπνίεζεο ηεο θιαδηθήο ΣΣΕ 2022-24 (Αξζξα 52 θαη 53), ηηο πεξαηηέξσ 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο 

ζηνλ θιάδν, κε έκθαζε ζην ζέκα ησλ «ειεύζεξσλ σξαξίνπ» δηεπζπλόλησλ ππαιιήισλ, ηελ 

αλαγθαία δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ απέλαληη ζηηο 

απνζρίζεηο, ην θαηαζηαηηθό Σπλέδξην ηεο ΟΤΟΕ θ.ι.π. ηξέρνληα δεηήκαηα.   

Μεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ γηα ηα παξαπάλσ θξίζηκα 

δεηήκαηα, θαζώο θαη γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία 

ηεο ΟΣΟΕ πήξε ηηο αθόινπζεο απνθάζεηο:  

α) Γηα ηελ ςεθηαθή θάξηα, ηνπο «δηεπζύλνληεο ππαιιήινπο» θαη ηηο απνζρίζεηο. 

 Απνζηνιή αλαιπηηθνύ ππνκλήκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΤΟΕ 
ζην Υπνπξγείν Εξγαζίαο γηα ηελ ςεθηαθή θάξηα, ηνπο «ειεύζεξνπο σξαξίνπ», ηελ 
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηηο απνζρίζεηο. 

 Απνζηνιή ησλ ζέζεσλ-νδεγηώλ-θαηεπζύλζεσλ ηεο ΟΤΟΕ γηα ηελ ςεθηαθή θάξηα θαη 
ηνπο δηεπζύλνληεο ππαιιήινπο ζε όινπο ηνπο Σπιιόγνπο-κέιε καο, κε ζηόρν λα 
αληηκεησπηζηνύλ πξνβιήκαηα παξεξκελεηώλ ή «ραιαξήο εθαξκνγήο» ησλ θξηηεξίσλ γηα 
ηνπο «ειεύζεξνπο σξαξίνπ» ππαιιήινπο. 

 Οη ύιινγνη κέιε καο λα δεηήζνπλ από θάζε Τξάπεδα θαη λα θνηλνπνηήζνπλ ζηελ ΟΤΟΕ ηα 
απνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ η) ε Τξάπεδα έρεη δειώζεη ώο «ειεύζεξνπο 
σξαξίνπ», επεηδή ηνπο ζεσξεί «δηεπζύλνληεο ππαιιεινπο» θαη ηη)  ζηνηρεία γηα θάζε άιιε 
θαηεγνξία πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα εμαηξεζεί από ηελ ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο 
(ηειεξγαδόκελνη, εξγαδόκελνη κε «κπινθάθηα» θιπ). 

 Η ΟΣΟΕ ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπλερίζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σπιιόγνπο–κέιε ηεο, 
λα παξαθνινπζεί από θνληά ηηο εθαξκνγέο ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν.  
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 Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ππνκλήκαηνο ηεο ΟΤΟΕ ζην Υπνπξγείν θαη ηηο ηπρόλ ελέξγεηέο 
ηνπ, ζα αλαιεθζνύλ παξαπέξα πξσηνβνπιίεο, κε ζηόρν ηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ησλ  
θνκκάησλ θαη ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΤΟΕ ζηα αληίζηνηρα 
ζέκαηα. 

β) Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ άξζξσλ 52-53 ηεο θιαδηθήο Ε 2022-2024 (πνιηηηζηηθέο, 

αζιεηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο, δξαζηεξηόηεηεο ΙΝΕ/ΟΤΟΕ)  απνθαζίζηεθε ε ζύζηαζε 

θνξέα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. 

γ) Γηα ην θαηαζηαηηθό πλέδξην ηεο ΟΣΟΕ, πνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ην πέξαζκα ηεο 

Οκνζπνλδίαο ζηε λέα επνρή ηνπ θιάδνπ, απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί άκεζα δηαπαξαηαμηαθή 

επηηξνπή. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η πεξίνδνο πνπ δηαλύνπκε είλαη από ηηο δπζθνιόηεξεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ 

θιάδν, γηα ηε ρώξα, γηα νιόθιεξε ηελ Επξώπε.   

Η πξσηνθαλήο έμαξζε ηεο αθξίβεηαο, ε ππνλόκεπζε ηνπ πξαγκαηηθνύ εηζνδήκαηνο, νη 

ακθηζβεηήζεηο θαη νη απεηιέο ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο θαηαθηήζεηο καο, ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο 

πξνάζπηζεο ηεο εξγαζίαο, ηνπ σξαξίνπ θαη ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ καο απέλαληη ζηηο λέεο 

εθαξκνγέο ςεθηνπνίεζεο θαη εμσηεξίθεπζεο, θαζώο θαη ε γεληθεπκέλε απνδπλάκσζε ησλ 

εξγαζηαθώλ ζεζκώλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, είλαη θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο 

πνπ απαηηνύλ ηελ έγθπξε ελεκέξσζε, ηελ εγξήγνξζε θαη ηελ ελόηεηα όισλ. 

Απέλαληη ζε όια απηά, δελ ρσξνύλ αληηδξάζεηο θαη «ιύζεηο» ζπαζκσδηθέο, νύηε 

«ηνπθεθηέο ζηνλ αέξα». 

Υξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο, ζπζηεκαηηθέο θαη θαηάιιεια πξνενηκαζκέλεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο πξσηνβνπιίεο.  

Υξεηάδνληαη, αληίζηνηρα, μεθάζαξεο πνιηηηθέο δεζκεύζεηο από ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

πνιηηηθά θόκκαηα. 

Με ελόηεηα, ζπζηεκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, δηεθδηθνύκε ην παξόλ 

θαη ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θιάδνπ.  

Με αζθάιεηα, αμηνπξέπεηα θαη πξννπηηθή γηα ηνλ ζπλάδειθν θαη όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο. 

Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

                ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                       ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ   


