Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 2019

ΘΕΜΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ
Ε ΓΚΡ ΙΘΗΚΕ ΑΠΟ Σ Ο Γ Ε ΝΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΙ Ο
Η ΝΕ Α Σ Ρ ΙΕ Σ Η  ΤΜΒΑ Η Σ Η ΟΣ ΟΕ

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η ΟΣΟΕ για μια ακόμα φορά καταξιώνει στην πράξη το ρόλο του
συνδικαλιστικού κινήματος και υπερασπίζει τον θεσμό των συλλογικών
διαπραγματεύσεων με μία νέα Κλαδική ύμβαση, που διασφαλίζει τα βασικά
εργασιακά
δικαιώματα
και
την
κάλυψη
βασικών
αναγκών
των
τραπεζοϋπαλλήλων.
√ ε κία επνρή απαμίωζεο ηωλ αληηπξνζωπεπηηθώλ ζεζκώλ ζηε ζπλείδεζε ηεο
ειιεληθήο θνηλωλίαο, αιιά θαη όιωλ ηωλ εξγαδόκελωλ ηεο ρώξαο,
√ ε κία επνρή, πνπ νη εξγαδόκελνη, νη άλεξγνη θαη νη ζπληαμηνύρνη βηώλνπλ ηελ
αλαζθάιεηα θαη ην άγρνο γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο δωήο ηνπο,
√ ε κία επνρή, πνπ νη ππνζρέζεηο, ν ιαϊθηζκόο θαη ηα ζπλζήκαηα ζπλερίδνληαη,
ελώ ε απνγνήηεπζε πεξηζζεύεη,

ε ΟΣΟΔ δηθαηώλεη ηνλ ηζηνξηθό ηεο ξόιν κε κηα λέα Κιαδηθή ύκβαζε, πνπ
δηαζθαιίδεη ην δηθαίωκα ζηελ εξγαζία θαη ζηελ αμηνπξεπή δηαβίωζε, ελώ δίλεη
ηαπηόρξνλα κήλπκα ειπίδαο θαη αληίζηαζεο ζηηο πξνθιήζεηο ηωλ θαηξώλ κε
γεληθόηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο, θνηλωληθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο.
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Τν Γεληθό Σπκβνύιην ηεο ΟΤΟΕ ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε ελέθξηλε κε κεγάιε
πιεηνςεθία ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε λέα Κιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε ησλ
ηξαπεδνϋπαιιήισλ, 2019-2021. Η ζπκθσλία επεηεύρζε κεηαμύ ηεο ΟΤΟΕ θαη ησλ εθπξνζώπσλ
ησλ ηξαπεδώλ, ζηελ πέκπηε ζπλάληεζε ησλ δύν κεξώλ, πνπ έγηλε ηελ Παξαζθεπή 15 Μαξηίνπ
2019, ζηελ νπνία ππήξμε πνιύσξε θαη ζθιεξή αληηπαξάζεζε.
Γηα λα θηάζνπκε, όκσο, ζε απηήλ ηε ζπκθσλία ρξεηάζηεθαλ πν ιπάξηζκεο πεξηνδείεο,
ζπγθεληξώζεηο ελεκέξσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ, πέληε ζπλαληήζεηο ησλ δύν πιεπξώλ θαζώο θαη ε
πξνθήξπμε ηεο 24σξεο παλειιαδηθήο απεξγίαο ηνπ θιάδνπ, πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ
Τεηάξηε 20/3, γηα ηελ νπνία ηα κελύκαηα ησλ εξγαδόκελσλ έδσζαλ ηνλ ηόλν ηεο
απνθαζηζηηθόηεηάο ηνπο, πηέδνληαο απνθαζηζηηθά ηελ εξγνδνηηθή πιεπξά.

Μεηά ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο Τξαπεδώλ-ΟΤΟΕ θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ην Γεληθό
Σπκβνύιην, ε 24ΩΡΗ ΑΠΔΡΓΙΑ ΜΑΣΑΙΩΝΔΣΑΙ.

2

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Οη βαζηθέο δηεθδηθήζεηο, πνπ είρε ζέζεη ε ΟΣΟΔ, έγηλαλ απνδεθηέο θαη
ηθαλνπνηήζεθαλ, ελώ παξάιιεια ξπζκίζηεθαλ θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ βαζηθέο
αλάγθεο ηωλ εξγαδνκέλωλ.
πγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο ζπκθωλίαο ΟΣΟΔ – Σξαπεδώλ γηα ηε λέα Κιαδηθή
πιινγηθή ύκβαζε ηωλ ηξαπεδνϋπαιιήιωλ, πνπ ζα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα 2019 – 2020 –
2021 πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:

 Προστασία της απασχόλησης.
Η βειηησκέλε, ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνύκελε, ξήηξα πξνζηαζίαο ηεο απαζρόιεζεο – πνπ
απνηεινύζε θεληξηθό αίηεκα ηεο ΟΤΟΕ – γηα ηα 3 ρξόληα πνπ ζα δηαξθέζεη ε λέα Κιαδηθή
Σύκβαζε, είλαη ζαθήο θαη θαηεγνξεκαηηθή, αθνξά ΟΛΟΤ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο ηξάπεδεο,
ρσξίο πξνϋπνζέζεηο θαη εμαηξέζεηο θαη έρεη σο εμήο:
Σα μέρη επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους να προστατεύσουν την
απασχόληση στον κλάδο.

 Προστασία του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων με κάλυψη
μέρους των απωλειών.
Μεηά από 7 ρξόληα θαζήισζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, ιόγσ ηεο
κλεκνληαθήο θξίζεο, ε ΟΤΟΕ απαίηεζε θαη πέηπρε λα αξρίζεη, επηηέινπο, ε απνθαηάζηαζε ησλ
εηζνδεκαηηθώλ απσιεηώλ ζην πιαίζην ηνπ Εληαίνπ Μηζζνινγίνπ. Σπάεη κε απηό ηνλ ηξόπν ε
ινγηθή ησλ κεηώζεσλ θαη ηεο θαζήισζεο ησλ απνδνρώλ καο. Παξά ηηο επίκνλεο επηδηώμεηο ησλ
εξγνδνηώλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηζζνιόγην δύν ηαρπηήησλ θαη λα θαζειώζνπλ ηηο απνδνρέο ησλ
λεόηεξσλ ζπλαδέιθσλ καο (νη Τξάπεδεο είραλ δεηήζεη λα κελ ππάξμεη θακία αλαπξνζαξκνγή
κέρξη ην 9ν θιηκάθην ηνπ Εληαίνπ Μηζζνινγίνπ) ε απνθαηάζηαζε γίλεηαη γηα όινπο ηνπο
εξγαδόκελνπο από ην εηζαγωγηθό θιηκάθην κέρξη ην ηειεπηαίν θαη έρεη σο εμήο:
- Από 1/12/2019 βειηίωζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά 0,50%
- Από 1/12/2020 βειηίωζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά 0,75%
- Από 1/12/2021 βειηίωζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά 1,50%

 υμφωνήθηκε η μείωση του ωραρίου συναλλαγών.
Μεηώλεηαη ην ωξάξην ζπλαιιαγώλ θαηά 30 ιεπηά ηελ εκέξα από Γεπηέξα έωο θαη
Πέκπηε θαη δηακνξθώλεηαη από 08.00 έωο 14.00 Γεπηέξα έωο θαη Παξαζθεπή.

 τεγαστικά Δάνεια.
Γηαηεξείηαη ην κεηωκέλν επηηόθην 2% θαη ε δηάξθεηα 40 εηώλ ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα.
Δπίζεο, ζα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε γηα παξαπέξα ξπζκίζεηο ζηα ελήκεξα δάλεηα.

 Ενημέρωση και συζήτηση για την ψηφιοποίηση των τραπεζικών
εργασιών.
Η ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε ζε θάζε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ ζα έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο
θαη ζπδήηεζεο γηα ηα ζρέδηα ςεθηνπνίεζεο ηεο αληίζηνηρεο Τξάπεδαο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο
εξγαδόκελνπο, θαζώο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδνληαη νη εξγαδόκελνη πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο.
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Ακόμα ΤΜΥΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ στη νέα Κλαδική
ύμβαση τα εξής:
 Δηζαγωγή γηα πξώηε θνξά ζε θιαδηθή ..Δ. ξύζκηζεο – πιαηζίνπ γηα ηα
ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο, πνπ πξνβιέπεη όηη ε αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηνπ θάζε
εξγαδόκελνπ, γίλεηαη κε βάζε ηηο γλώζεηο, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζην πιαίζην
ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ηεο κνλάδαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θαλνληζκνύο
εξγαζίαο ησλ Τξαπεδώλ. Έηζη κπαίλεη θξαγκόο ζε απζαίξεηεο εξκελείεο θαη πξαθηηθέο.
 Σν επίδνκα ηνθεηνύ απμάλεηαη ζηα 2.000 επξώ από 1.557 επξώ πνπ ίζρπε κέρξη
ζήκεξα.
 Χνξεγείηαη άδεηα 3 εκεξώλ θαη ζηνλ παηέξα, ιόγσ απόθηεζεο ηέθλνπ.
 Η άδεηα παξαθνινύζεζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ πξνζαπμάλεηαη θαηά
δύν εκέξεο επηπιένλ ηεο ζεκεξηλήο ηζρύνπζαο, γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ 1νπ.
 Οη εξγαδόκελνη – άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκεΑ) ζα επηιέγνπλ ηε ρξήζε ηνπ
κεησκέλνπ σξαξίνπ πνπ δηθαηνύληαη, ζην ρξόλν πνπ ηνπο εμππεξεηεί εληόο ηνπ σξαξίνπ.
 Βειηίωζε ηωλ θνλδπιίωλ γηα Πνιηηηζηηθέο θαη Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η λέα Κιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε ηεο ΟΤΟΕ έρεη ζεκαληηθή ζεζκηθή, αιιά θαη νπζηαζηηθή
αμία κε επξύηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο.
Η ΟΤΟΕ δείρλεη γηα κηα αθόκα θνξά ην δξόκν, γηαηί ζε κία δύζθνιε επνρή γηα ηε ρώξα θαη
ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη ε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο γηα αμηνπξεπή
δηαβίσζε είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.
Είλαη όξνο απνθαηάζηαζεο κηαο λέαο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδώλ, ζε όθεινο ηεο
πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηεο δηθήο ηνπο αλάπηπμεο.
Είλαη εθαιηήξην ειπίδαο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο,
πνπ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηνλ παξάγνληα άλζξσπν θαη ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ ηόπνπ ζε
όια ηα επίπεδα.
Υωξίο λα εθεζπράδεη απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ηωλ θαηξώλ, ν θιάδνο ηωλ
ηξαπεδνϋπαιιήιωλ, γηα κηα αθόκα θνξά, θηλείηαη ζηαζεξά κπξνζηά, ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα
λα γίλεη πξάμε ε ειπίδα θαη ην όξακα, πνπ έρνπκε όινη αλάγθε.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

ΑΥΙΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

