
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 67 

Αζήλα,  1ε Iνπιίνπ 2021 

 

Η ΟΣΟΕ ΚΑΛΕΙ ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ Ε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 

ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΤΜΥΩΝΙΑ ΡΤΘΜΙΗ  

ΣΗ ΣΗΛΕΡΓΑΙΑ  

 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

Ζ ΟΣΟΔ έζηεηιε ζήκεξα 1/7/2021 Πξόζθιεζε ζηνπο εξγνδόηεο ηνπ θιάδνπ, κε ηελ 

νπνία ηνπο δεηά λα μεθηλήζνπλ δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε Δηδηθήο Κιαδηθήο 

πιινγηθήο πκθσλίαο -πιαηζίνπ, πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο εθαξκνγέο ηειεξγαζίαο ζηνλ θιάδν, 

ζπκπιεξώλνληαο θαη εμεηδηθεύνληαο ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην.   

ε ζπλέρεηα ησλ πξνηάζεσλ θαη παξεκβάζεώλ ηεο ζηνλ δεκόζην δηάινγν θαηά ην 
πξνεγνύκελν δηάζηεκα, ε ΟΣΟΔ είλαη ε πξώηε θιαδηθή Οκνζπνλδία πνπ αλαιακβάλεη 
ηέηνηα πξσηνβνπιία γηα ην ζέκα.  

Ζ ΟΣΟΔ θαηαζέηεη γηα δηαπξαγκάηεπζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ξύζκηζεο ηεο 
ηειεξγαζίαο, ηηο νπνίεο δηακόξθσζε ιακβάλνληαο θπξίσο ππόςε: 

- Σν ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Ε.Ε.  (λφκνη, 
ΕΓΣΣΕ, Οδεγίεο θιπ). 

- Σε κέρξη ζήκεξα εγρώξηα θαη δηεζλή εκπεηξία ζηνλ θιάδν, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 
επίθεληξν ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα 
ηεο παλδεκίαο απέθηεζε εθηεηακέλε εκπεηξία εθαξκνγώλ ηειεξγαζίαο, πνπ 
αλέδεημαλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ επηβάιιεη 
ζπλαηλεηηθέο θαη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο, εθφζνλ, ζχκθσλα κε δειψζεηο αλψηαησλ 
ζηειερψλ ησλ Τξαπεδψλ, ν θιάδνο ζθνπεχεη λα δηαηεξήζεη θαη λα πξνσζήζεη 
εθαξκνγέο ηειεξγαζίαο θαη ζην κέιινλ. 

- Σελ επηθξαηνύζα ζηελ Δ.Δ. ζπιινγηθή πξαθηηθή, πνπ αλέδεημε ηε ζεκαζία ηνπ 
έγθαηξνπ θαη ζπγθξνηεκέλνπ δηαιόγνπ θαη ηεο ζύλαςεο ζπιινγηθώλ 
ζπκθσληώλ-πιαίζην ζε θιαδηθό επίπεδν. Απηέο εμεηδηθεύνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ 
ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία, ζέηνληαο ηνπο βαζηθνύο εληαίνπο 
θαλόλεο γηα ηνλ θιάδν. Καλφλεο αλαγθαίνπο ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ 
δηθαησκάησλ ησλ ηειεξγαδφκελσλ, φζν θαη γηα ηε δηαζθάιηζε φξσλ πγηνχο 
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Οη θιαδηθέο ζπκθσλίεο 
ζπκπιεξψλνληαη ζηε ζπλέρεηα κε επηρεηξεζηαθέο ΣΣΕ, πνπ εμεηδηθεχνπλ θαηάιιεια ην 
θιαδηθφ πιαίζην.  
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Οη πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα ηε ξύζκηζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηνλ θιάδν καο θηλνύληαη 
ζην πιαίζην ησλ αξρώλ πνπ ε Οκνζπνλδία είρε δηακνξθώζεη από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2020 θαη 
εμεηδίθεπζε ζηε ζπλέρεηα κε ην από 16-3-2021 ππόκλεκά ηεο ζηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ.  

Οη Πξνηάζεηο γηα ηε ξύζκηζε ηεο Σειεξγαζίαο θαιύπηνπλ 8 βαζηθνύο ζεκαηηθνύο 
άμνλεο (Α-Ζ) θαη έρνπλ ζπλνπηηθά σο εμήο:  

 

Α.  Καηάξηηζε, πεξηερόκελν θαη αλάθιεζε ηεο ζύκβαζεο Σειεξγαζίαο. 
 

• Γξαπηή ζπκθσλία ηειεξγαζίαο, πνπ ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο θιαδηθήο 
ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο θαη ηπρφλ επλντθφηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ ΣΣΕ. Πέξαλ ησλ ξεηψο 
πξνβιεπφκελσλ ζηε ζπκθσλία, πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 
κε ηειεξγαζία, δελ ηξνπνπνηνύληαη νη όξνη ηεο αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο.  

• Γηα ηελ εθηέιεζε ηειεξγαζίαο επηιέγνληαη εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρόιεζεο, πνπ 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηελ επηρείξεζε  πξαγκαηηθή ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ.  

• Με εμαίξεζε πεξηπηψζεηο δηαπηζησκέλσλ θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία, φπσο 
πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, απαηηείηαη ε  ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ εξγαδόκελνπ.  

• Ζ ζπκθσλία ηειεξγαζίαο έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα, φρη κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο, κε 
δπλαηόηεηα αλαλέσζεο, αλά έηνο ή εμάκελν, κε λέα ζπκθσλία.  

 Η ζπκθσλία  πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηπρφλ αιιαγέο  ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο ιφγσ 
ηεο ηειεξγαζίαο , φπσο ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ηειεξγαζίαο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ησλ ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τξαπεδψλ, ηηο εμαξρήο 
θαζνξηζκέλεο εκέξεο ηειεξγαζίαο αλά εβδνκάδα, θαζψο θαη ηελ αλαινγία εξγαζίαο κε 
θπζηθή παξνπζία θαη ηειεξγαζίαο, ηα παξερφκελα απφ ηνλ εξγνδφηε κέζα θαη εμνπιηζκό 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ηειεξγαζίαο, ην θαιππηόκελν θόζηνο ηεο ηειεξγαζίαο  θιπ. 

 Πξνηεξαηόηεηα ζηε ζύλαςε ζπκθσλίαο ηειεξγαζίαο έρνπλ, εθφζνλ δηαηππψζνπλ 
ζρεηηθφ αίηεκα, εξγαδφκελνη κε πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, 
εξγαδφκελνη ΑΜΕΑ, θαζψο θαη εξγαδφκελνη γνλείο θαη θξνληηζηέο.  Με Επηρεηξεζηαθή ΣΣΕ 
κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηειεξγαζία θαη ν 
ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο.  

 Γηθαίσκα αλάθιεζεο: Η ζπκθσλία ηειεξγαζίαο κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα αλαθιεζεί θαη 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ ηεξεζεί πξνζεζκία 30 εκεξψλ, ή θαη απφ 
ηνλ εξγαδφκελν, κε ηελ ίδηα πξνζεζκία πξνεηδνπνίεζεο,  εάλ ν ηειεπηαίνο δηαπηζηψζεη φηη 
ε ηειεξγαζία ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο, ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ 
εμέιημεο, ηεο πγείαο ή ηεο αζθάιεηάο ηνπ, ή ιφγσ έθηαθηεο κεηαβνιήο ησλ νηθνγελεηαθψλ ή 
πξνζσπηθψλ ηνπ ζπλζεθψλ. 

 Με απνδνρή απφ ηνλ εξγαδφκελν πξφηαζεο ηνπ εξγνδφηε γηα κεηάβαζε ζε 
ηειεξγαζία/αλαλέσζε ζπκθσλίαο ηειεξγαζίαο ή ε αηηηνινγεκέλε άζθεζε απφ απηφλ ηνπ 
δηθαηψκαηνο αλάθιεζεο δελ επηηξέπεηαη λα νδεγνχλ ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο, ή ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε βάξνο ηνπ κηζζσηνχ.  

 

Β.  Όξνη θαη ζπλζήθεο ηειεξγαζίαο. 

 Σν βαζηθό ζρήκα ηειεξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη είλαη κηθηό (ζπλδπαζκφο ηειεξγαζίαο θαη 
θπζηθήο παξνπζίαο ζηελ επηρείξεζε)  κέρξη θαη δπν (2) εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Οη εκέξεο 
ηειεξγαζίαο είλαη ζηαζεξέο, θαζνξίδνληαη εμαξρήο ζηε ζπκθσλία ηειεξγαζίαο θαη δελ 
κεηαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηνπλ κε αξγία ή κε λφκηκε άδεηα, ψζηε ην ζρήκα 
λα είλαη πξνβιέςηκν θαη λα κπνξεί λα ειεγρζεί.   
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 Απφ ην πξνηεηλφκελν ζρήκα πξνβιέπνληαη 3 πεξηπηώζεηο εμαίξεζεο, πνπ κπνξνχλ λα 
εμεηδηθεπζνχλ ή θαη λα ζπκπιεξσζνχλ, ζε επλντθφηεξε γηα ηνλ εξγαδφκελν βάζε, κε 
επηρεηξεζηαθή ΣΣΕ. 

i. ε πεξίπησζε δηαπηζησκέλνπ θηλδύλνπ γηα ηε δεκόζηα πγεία, νπφηε ε 
ηειεξγαζία κπνξεί, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, λα απνθαζηζηεί κνλνκεξψο απφ ηνλ 
εξγνδφηε, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή,  σο έθηαθην 
θαη πξνζσξηλό κέηξν.   

ii. Καηόπηλ εθηεηακέλεο επηρεηξεζηαθήο αλαδηάξζξσζεο, εθφζνλ θιείλνπλ 
θαηαζηήκαηα ή ρψξνη εξγαζίαο θαη, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηε ζπιινγηθή 
εθπξνζψπεζε, απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψλεηαη αδπλακία κεηάζεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ 
ζε αλάινγε ζέζε ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ζε εχινγε απφ ηνλ 
ηφπν θαηνηθίαο ηνπ απφζηαζε. Σηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα 
δερηεί λα εξγαζηεί πιήξσο από απόζηαζε, κέρξη λα βξεζεί αλάινγε ζέζε, 
ζηελ νπνία, επί ηζνδύλακσλ ζπλππνςεθίσλ, ηνπνζεηείηαη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα. Ο εξγνδφηεο δηαηεξεί ηε ζρέζε εξγαζίαο ρσξίο βιαπηηθή κεηαβνιή 
ζηηο ακνηβέο, ζηηο άδεηεο ή ζε άιινπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο  εξγαζίαο. 
Επίζεο πξνζδηνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή κνλάδα ζηελ νπνία ππάγεηαη ν 
ηειεξγαδφκελνο (θαη ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ). Καηά ηα ινηπά, νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο ηειεξγαζίαο είλαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηνλ λφκν, ηελ θιαδηθή 
ζπκθσλία θαη ηηο νηθείεο επηρεηξεζηαθέο ΣΣΕ.  

iii. Εξγαδφκελνη πνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, δεηνχλ κεηάβαζε ζε 
ηειεξγαζία ιφγσ ηεθκεξησκέλνπ θηλδύλνπ ηεο πγείαο ηνπο πνπ κπνξεί λα 
απνθεπρζεί εάλ εξγάδνληαη απφ απφζηαζε θαη γηα όζν απηόο ν θίλδπλνο δηαξθεί,  
κπνξεί επίζεο λα ζπκθσλήζνπλ κηθηφ ζρήκα ή θαη απαζρφιεζε πιήξσο κε 
ηειεξγαζία. Καηά ηα ινηπά, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ηειεξγαζίαο είλαη νη 
πξνβιεπφκελνη απφ ηνλ λφκν, ηελ θιαδηθή ζπκθσλία θαη ηηο νηθείεο επηρεηξεζηαθέο 
ΣΣΕ. 

 Οη ηειεξγαδόκελνη δελ πθίζηαληαη θακηά απνιύησο δηάθξηζε ζε ζρέζε κε ηνπο 
ζπγθξίζηκνπο εξγαδφκελνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηνπο φξνπο 
εξγαζίαο ηνπο, αηνκηθνχο θαη ζπιινγηθνχο.  

 Ο ρξόλνο εξγαζίαο, ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, θαζψο θαη ην ζχζηεκα 
αμηφπηζηεο θαη αθξηβνχο θαηαγξαθήο ηεο, πνπ παξακέλεη ζηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε, 
νξίδνληαη ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηνπο όξνπο ησλ θιαδηθώλ Δ ΟΣΟΔ-Σξαπεδώλ.  

 

Γ. Γηθαίσκα απνζύλδεζεο. 

 Ο εξγαδόκελνο κε ηειεξγαζία ή/θαη θπζηθή παξνπζία, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ 
νπνίν έρεη ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο κε βάζε ηνλ λφκν, ηηο ηζρχνπζεο ζηνλ θιάδν θαη 
ηελ επηρείξεζε ΣΣΕ θαη ηελ ηπρφλ επλντθφηεξε αηνκηθή ηνπ ζχκβαζε, έρεη δηθαίσκα ζηελ 
ςεθηαθή απνζύλδεζε θαη ν εξγνδόηεο αληίζηνηρε ππνρξέσζε λα ην δηαζθαιίζεη. 
[Εξγαδφκελνο ή ζηέιερνο πνπ αζθεί ή παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα απνζχλδεζεο δελ έρεη 
θαλελφο είδνπο ππεξεζηαθέο επηπηψζεηο ζε βάξνο ή αληίζηνηρα επ’ σθειεία ηνπ].  

 Η ιήςε θαη ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, SMS ή θαη ηειεθσληθψλ 
θιήζεσλ κε εθπξνζψπνπο ηεο Επηρείξεζεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ ή θαη 
θαηά ηηο εκέξεο αξγίαο ή αδεηψλ απνηειεί επαξθέο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππέξβαζεο ησλ 
ρξνληθψλ νξίσλ εξγαζίαο. 

 Με επηρεηξεζηαθέο ΣΣΕ θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα 
δηαζθάιηζεο ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απνζχλδεζεο, ε πινπνίεζε εηδηθψλ δξάζεσλ 
γηα ηελ αληίζηνηρε θαηάξηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
ζηειερψλ θιπ.  



 

 

4 

 

Γ. Παξνρή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ζέζεο ηειεξγαζίαο θαη θάιπςε θόζηνπο 
εθαξκνγήο ηεο. 

Σχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο ΟΤΟΕ:  

 Ζ παξνρή, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνύ ζέζεο 
ηειεξγαζίαο πεξηιακβάλεη: 

 ηε δηαζθάιηζε  δηαθξηηήο ζχλδεζεο ηειεθψλνπ θαη internet γηα επαγγεικαηηθή 
ρξήζε, κε θάιπςε ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηεο.  

 ηελ παξνρή γηα ρξήζε ζηελ νηθία ηνπ ηειεξγαδφκελνπ ηνπ αλαγθαίνπ ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ, καδί κε ζπκβαηφ πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ, ινγηζκηθφ θιπ, εθφζνλ απηά 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

 ηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ παξνρή ηειεξγαζίαο, ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο ησλ ζπζθεπψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο εξγαζίαο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο, θαζψο θαη ηελ 
αλαλέσζε/ππνζηήξημε ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ ηειεξγαζία ινγηζκηθνχ.  

 ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο αγνξάο ηνπ θαηάιιεινπ εξγνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο 
ζηελ νηθία ηνπ εξγαδφκελνπ  

 ε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλεζεί ν εξγαδόκελνο λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ δηθό ηνπ 
εμνπιηζκό, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή κεληαίαο παξνρήο ύςνπο 
ηνπιάρηζηνλ εθαηό επξώ (100€). Τν πνζφ απηφ αθνξά ζε πιήξε απαζρφιεζε ζε 
θαζεζηψο ηειεξγαζίαο. Γηα φιεο ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο θαηαβάιιεηαη θαη’ αλαινγία.   

 Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ρξήζεο ηδησηηθνύ ρώξνπ ηεο νηθίαο ηνπ εξγαδόκελνπ  
σο ρώξνπ εξγαζίαο θαη γηα λα ζπλδξάκεη ζηηο πξόζζεηεο δαπάλεο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο(ςύμεο/ζέξκαλζεο), θαζαξηόηεηαο θιπ. πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηειεξγαζία, 
ν εξγνδόηεο θαηαβάιιεη επηπιένλ έθηαθηε ρξεκαηηθή παξνρή ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 
εθαηό επξώ (100 €). Σν πνζό απηό αθνξά ζε πιήξε απαζρόιεζε ζε θαζεζηώο 
ηειεξγαζίαο. Γηα όιεο ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο, θαηαβάιιεηαη θαη’ αλαινγία. Οη 
παξνρέο απηέο δελ απνηεινύλ απνδνρέο, αιιά εθπηπηέα δαπάλε γηα ηελ εξγνδνηηθή 
επηρείξεζε.  

 

Δ. Πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο θαη πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ 
ηειεξγαδόκελνπ 

 Μεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε ή κε ΣΣΕ, δηακνξθψλεηαη εηδηθό 
πιαίζην δεζκεύζεσλ ηεο επηρείξεζεο.   

 Η ρξήζε ινγηζκηθνχ παξαθνινχζεζεο πνπ παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ 
θαη ηδίσο ςεθηαθψλ θακεξψλ, δελ επηηξέπεηαη. 

 

Σ.  Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ Σειεξγαζία. 

 Ο ηειεξγαδφκελνο εθαξκφδεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 
εξγαζία κε ηελ ηερληθή θαη ηελ πιηθή ζπλδξνκή, θαζψο θαη κε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ 
εξγνδφηε, πνπ παξακέλεη ππφρξενο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία.  

 Η πιήξεο θαη νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο επαιεζεχεηαη ζε ηαθηηθή 
βάζε απφ ηνλ εξγνδφηε, ηε ζπλδηθαιηζηηθή εθπξνζψπεζε, ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πγεία 
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  Οη εξγνδφηεο αλαζεσξνχλ θαηάιιεια ηηο πνιηηηθέο 
ηνπο γηα ηελ ηπρφλ πξφζζεηε αζθάιηζε πγείαο, ψζηε νη ηειεξγαδφκελνη λα πξνζηαηεχνληαη 
ηζφηηκα.  
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Ε.  Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

- Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηακνξθψλνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε εμαζθάιηζε 
ηεο ηζφηηκεο θαη απξφζθνπηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηειεξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ ρξφλνπ 
εξγαζίαο ηνπο. 

 

Ζ. Γηθαηώκαηα ζπλδηθαιηζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ηειεξγαδνκέλσλ – 
μελεκέξσζε ζπιινγηθήο εθπξνζώπεζεο – δηκεξήο επνπηεία εθαξκνγώλ 
ηειεξγαζίαο. 

- Ο εξγνδφηεο ελεκεξψλεη θαη δηαβνπιεχεηαη κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε ζε ηαθηηθή 
βάζε γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ 
πξνηείλεηαη ε ζπγθξόηεζε, ζε θάζε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ, δηκεξνύο θαη 
ηζνκεξνύο Δπηηξνπήο παξαθνινύζεζεο εθαξκνγώλ ηειεξγαζίαο, ηεο νπνίαο ε 
ζχλζεζε θαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη κε επηρεηξεζηαθή ΣΣΕ.  

- ε επίπεδν θιάδνπ, πξνηείλεηαη ε ζπγθξόηεζε Παξαηεξεηεξίνπ Σειεξγαζίαο 
θαη ζύγρξνλσλ ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ εξγαζίαο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 
ππνζηήξημε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο θιαδηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ Τειεξγαζία, θαζψο 
θαη γηα ηελ επηζήκαλζε αλαγθψλ ηπρφλ εμεηδίθεπζεο, ζπκπιήξσζεο θαη βειηίσζήο ηεο.  

- Εμαζθαιίδνληαη φινη νη φξνη γηα ηελ ειεύζεξε θαη αλεκπόδηζηε επηθνηλσλία θαη ηελ 
άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ηφζν γηα ηνλ ηειεξγαδφκελν, φζν θαη 
γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. 

 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,  

 

Ζ ΟΣΟΔ κε ην βιέκκα ζην κέιινλ θαη κε αίζζεκα επζύλεο, θάλεη ην πξώην βήκα γηα 
κηα απνηειεζκαηηθή ζπιινγηθή ξύζκηζε ηεο Σειεξγαζίαο ζηνλ θιάδν, ελόο ηξόπνπ 
εξγαζίαο πνπ ζπλδέεηαη εκβιεκαηηθά κε ηελ ςεθηαθή επνρή. 

Θέηνπκε ηηο βάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ 
όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ  εξγάδνληαη ή ζα εξγαζηνύλ κε ηειεξγαζία.  

Ζ ελεκέξσζε, ε ελόηεηα θαη ε ελεξγή ζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη θαζνξηζηηθνί 
παξάγνληεο επηηπρίαο απηήο ηεο ζύλζεηεο θαη πξσηόγλσξεο γηα ηνλ θιάδν πξνζπάζεηαο. 

Σν κέιινλ δελ καο θνβίδεη, όηαλ έρεη θαλόλεο πνπ ζπιινγηθά ζπδεηάκε θαη 
ζπλδηακνξθώλνπκε.  

Δλσκέλνη κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο 
κηαο λέαο επνρήο, πνπ αιιάδεη θαη πνπ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ζηνλ θιάδν. 

 

 

Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο 

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                           Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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