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Πξώηε πξνηεξαηόηεηα ε απαζρόιεζε 
 

πκκεηέρνπκε ζηνλ δηάινγν κε ηεθκεξηωκέλεο πξνηάζεηο 
  

ηεξίδνπκε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ζε θιαδηθό επίπεδν 
 

 

 

 

  

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Η ΟΤΟΕ δήηεζε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ             

θ. Φαηδεδάθε, πξνθεηκέλνπ αθ’ ελόο λα ηνπ εθζέζεη ηηο βαζηθέο ηεο πξνζεγγίζεηο, αθ’ εηέξνπ λα 

ελεκεξσζεί γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ, ελόςεη ησλ επηθείκελσλ λνκνζεηηθώλ 

πξσηνβνπιηώλ ηεο Κπβέξλεζεο ζε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δεηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ θαη’ 

εμνρή ηνλ θιάδν.    

Η ζπλάληεζε έγηλε κε ηειεδηάζθεςε ζηηο 26/2/2021, ην απόγεπκα. Σε απηήλ ζπκκεηείραλ ην 

Πξνεδξείν ηεο ΟΤΟΕ, ν Υπνπξγόο θ. Φαηδεδάθεο, ε Γεληθή Γξακκαηέαο θα Σηξαηηλάθε,                   

ε Γελ. Γξακκαηέαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θα.Καξαζηώηνπ θαη νη θ.θ. Δνπθεμήο θαη 

Μπιαπίδεο, ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ. 

Η ΟΣΟΕ, αθνύ επραξίζηεζε ηνλ θ. Υπνπξγό γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζή ηνπ, αλαθέξζεθε 

ζε κηα ζεηξά θξίζηκα θαη επίθαηξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ θιάδν θαη ηνπο 

εξγαδόκελνπο.  

 

Εηδηθόηεξα: 
 

 Ο  ηξαπεδηθόο θιάδνο θαη νη εξγαδόκελνη ζε απηόλ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηωλ 

εμειίμεωλ, ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ αιιαγώλ, ηεο ςεθηνπνίεζεο, ηεο πνξείαο 

κεηαζρεκαηηζκνύ γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ λέα επνρή. Μέζα ζε απηό ην ζύλζεην θαη αβέβαην 

πεξηβάιινλ, ζε απηέο ηηο πξσηόγλσξεο θαη αβέβαηεο εμειίμεηο, ελ κέζσ παλδεκίαο, ε 

πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθώλ καο δηθαησκάησλ απνηειεί γηα ηελ ΟΤΟΕ 

ηελ πξώηε πξνηεξαηόηεηα.  
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 Η παλδεκία ζπλερίδεηαη θαη έρεη αλαδείμεη ηελ αλάγθε γηα ηελ δηακόξθσζε ελόο λένπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ηειεξγαζία. Οη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, γηα ηελ θαηάζεζε ησλ νπνίσλ ε 

ΟΤΟΕ δήηεζε λα ππάξμεη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηνλ εζεινληηθό 

ραξαθηήξα ηεο ηειεξγαζίαο, ίζα δηθαηώκαηα γηα ηνπο ηειεξγαδόκελνπο, ηελ ηήξεζε ηνπ 

ωξαξίνπ θαη ην δηθαίωκα απνζύλδεζεο, ηελ ηζνξξνπία εξγαζίαο - νηθνγελεηαθήο δωήο, 

ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα, ηνλ ζεβαζκό ηεο πξνζωπηθόηεηαο θαη ηεο ηδηωηηθόηεηαο ηνπ 

εξγαδόκελνπ, έηζη ώζηε λα κελ ηνλ νδεγνύλ ζε απνκόλσζε θαη απνμέλσζε από ην 

εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ. Κπξίσο πξέπεη νη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο λα αθήλνπλ ρώξν 

γηα θιαδηθή ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ ηειεξγαζία θαη λα κελ νδεγνύλ ζε άληζε 

αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε εξγαδόκελνπ – εξγνδόηε. Η ΟΣΟΕ έρεη ήδε επεμεξγαζηεί 

εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο γηα ηα ζέκαηα απηά, ηηο νπνίεο θαη ζα θαηαζέζεη ζηνλ δεκόζην 

δηάινγν. 

 Γηα ην λόκηκν ωξάξην εξγαζίαο κε θιαδηθέο ξπζκίζεηο, ηνλίζακε όηη έρεη ζεζκνζεηεζεί κέζα 

από ηηο θιαδηθέο ΣΣΕ θαη πάληα κέζα από ζπζηεκαηηθό δηάινγν ΟΤΟΕ-Τξαπεδώλ.  

 Ζεηήζακε λα πιεξνθνξεζνύκε γηα ηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ Υπνπξγείνπ ζρεηηθά κε ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ ΕΠΕ θαη ηνπ ΟΜΕΔ, δεδνκέλνπ όηη ε ΟΤΟΕ είρε ζην παξειζόλ ζεηηθή 

εκπεηξία από ηνλ ζεζκό θαη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ αληηκεηώπηζε 

αθξαίσλ ζπκπεξηθνξώλ από ηνπο εξγνδόηεο. 

 Αλαθεξζήθακε ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ηηο Σπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηηο ΣΣΕ από ηε δηαηήξεζε δηαηάμεσλ ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνύ 

πκβνπιίνπ (ΠΤ) 6/2012, όηαλ κάιηζηα νη ηόηε ιόγνη ηεο ςήθηζήο ηνπο έρνπλ νπζηαζηηθά 

εθιείςεη. 

 Θέζακε ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ησλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ από ηνλ 

ΕΦΚΑ θαη δεηήζακε ηελ παξέκβαζε ηνπ Υπνπξγείνπ γηα άκεζεο ιύζεηο.  

 Ζεηήζακε ελεκέξσζε γηα ηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ Υπνπξγείνπ ζε ζρέζε κε ηηο επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο θαη ηηο ηπρόλ επηπηώζεηο ηνπο γηα ηνπο ήδε αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 
 

 

Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Τπνπξγόο Εξγαζίαο:  
 

 Αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηεο δηαβνύιεπζεο κε ηνπο θνξείο, επηζεκαίλνληαο όηη ε ΟΣΟΕ 

είλαη ε πξώηε δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλωζε πνπ ζπλαληά γηα ην ζθνπό απηό. 

 Τόληζε όηη ζθνπόο ηνπ Υπνπξγείνπ δελ είλαη λα αηθληδηάζεη, νύηε λα λνκνζεηήζεη ελ θξππηώ. 

Τν εξγαζηαθό λνκνζρέδην είλαη ππό επεμεξγαζία θαη ε Κπβέξλεζε ζα λνκνζεηήζεη κεηά από 

εθηεηακέλν δηάινγν θαη δηαβνύιεπζε. Απηό, πάλησο, δελ ζα γίλεη όζν δηαξθνύλ ηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηελ παλδεκία.  
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 Γηα ην ωξάξην θαη ηηο ππεξωξίεο δήισζε όηη ζα εηζαρζεί ε ειεθηξνληθή θάξηα εξγαζίαο, σο 

κέηξν – εγγύεζε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη όηη δελ ηίζεηαη ζέκα θαηάξγεζεο ηνπ 8ώξνπ. 

 Γηα ηνλ ΕΠΕ θαη ηνλ ΟΜΕΔ ζεκείσζε όηη πξέπεη λα μαλαδνύκε ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο, κε 

δηάθξηζε κεηαμύ αηνκηθώλ θαη ζπιινγηθώλ δηαθνξώλ εξγαζίαο θαη δήηεζε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

ΟΤΟΕ γηα ηα ζέκαηα απηά. 

 Γηα ηελ ΠΤ 6/12 παξέπεκςε ζηελ Γεληθή Γξακκαηέα θα Σηξαηηλάθε, ε νπνία αλαθέξζεθε ζην 

ζρεηηθό λνκηθό πιαίζην, πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη ηζρύ. Ζήηεζε, πάλησο, ηηο ζέζεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο ΟΤΟΕ θαη γηα ηα ζέκαηα  απηά.  

 Γηα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ν Υπνπξγόο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ ελεκέξσζαλ όηη 

δελ ππάξρεη πξόζεζε αηθληδηαζκνύ, νύηε ηίζεηαη δήηεκα απσιεηώλ γηα ηνπο ήδε εξγαδόκελνπο 

θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζε ζρέζε κε ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. 

 Εηδηθά γηα ην ζέκα ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ ε Γεληθή Γξακκαηέαο. θα Καξαζηώηνπ αλέθεξε όηη είλαη 

ππό επεμεξγαζία εληαίνη θαλόλεο γηα ηηο παξνρέο ζε ρξήκα, αιιά ππάξρεη βνύιεζε λα 

ιεθζνύλ ππόςε νη ηδηαηηεξόηεηεο θαη θάιεζε ηελ ΟΤΟΕ λα εθζέζεη εηδηθόηεξα ηα ζέκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ η. ΤΑΥΤΕΚΩ, αλαγλσξίδνληαο όηη ζε αξθεηνύο ηνκείο 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Σην πιαίζην απηό, ζπκθωλήζεθε λα ππάξμεη άκεζα εηδηθή 

ζπλάληεζε εθπξνζώπσλ ηεο ΟΤΟΕ κε ηα αξκόδηα ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ, γηα λα 

αλαδεηεζνύλ θαηάιιειεο ιύζεηο.   

 Γηα ην ζέκα ησλ αιιαγώλ ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθό λόκν, ν Υπνπξγόο δήισζε όηη ζηόρνο  είλαη 

λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία θαη ε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζ.θ. ζηελ Ειιάδα, γηα λα κελ 

ππάξρνπλ πεξηζώξηα ζεζκηθήο ηνπ ακθηζβήηεζεο.    

  

ην θιείζηκν ηεο ζπλάληεζεο,  ε ΟΣΟΕ:  
 

 Επαλέιαβε ζηνλ Υπνπξγό θαη ζηα ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ όηη ε ΟΣΟΕ έρεη θαη 

επεμεξγαζκέλεο πξνηάζεηο θαη απνδεδεηγκέλε αμηνπηζηία, έηζη ώζηε λα ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά κέζα από ηνλ δηάινγν, ηνλίδνληαο όηη νη όπνηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο νθείινπλ λα  

αθήλνπλ ρώξν γηα ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε ζε θιαδηθό επίπεδν ηόζν πξηλ, όζν κεηά ηηο 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Κπβέξλεζεο.  

 Επηθπιάρζεθε λα θαηαζέζεη άκεζα ηηο εηδηθόηεξεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο επί ησλ 

ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζπλνπηηθά ζηε ζπλάληεζε θαη ζεκείσζε όηη ε ζπκκεηνρή ζε έλαλ 

εηιηθξηλή θαη επνηθνδνκεηηθό δηάινγν πξνϋπνζέηεη ηελ απνθπγή κνλνκεξώλ ελεξγεηώλ 

ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ καο, θάηη πνπ ζα βξεη απέλαληη θαη 

ελωκέλν ην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ.  

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
  

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

          ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                         ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ   


