
 

 

 
 

 

Αζήλα, 9 Μαΐνπ 2019 
 
 
 

ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗ ΟΣΟΕ  

ΣΗΝ ΚΤΒΕΡΝΗΗ 

ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ  

ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ  

 

 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η ΟΣΟΕ, με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας απέστειλε θέσεις και 

προτάσεις του κλάδου στην Τπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης κ. Ε. Αχτσιόγλου ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου της 

Κυβέρνησης στην ελληνική Βουλή με αντικείμενο «Ρύθμιση Οφειλών προς Υορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 

Οη ζέζεηο θαη νη πξνηάζεηο ηεο ΟΤΟΕ πνπ ηέζεθαλ ζηελ Υπνπξγό Εξγαζίαο κε ζθνπό λα 
ζπκπεξηιεθζνύλ ζην παξαπάλσ λνκνζρέδην σο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, αθνξνύλ ζε ζεκαληηθά 
ζέκαηα ηνπ θιάδνπ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 
ζηνπο ηξαπεδνϋπάιιεινπο θαη ε εθθξεκόηεηα ηεο αληηκεηώπηζήο ηνπο ζε πνιηηηθό – λνκνζεηηθό 
επίπεδν δπζρεξαίλεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηνπο. 

Τα ζέκαηα απηά αθνξνύλ ζηα εμήο: 

 
1. Σξαπεδνϋπάιιεινη πξώελ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ. 

Με ην λ. 4608/2019 (ΦΕΚ Α 66) ζπζηήζεθε ε Ειιεληθή Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα κε θύξην ζθνπό ηελ 

πξνώζεζε ηεο δίθαηεο, βηώζηκεο θαη νιηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζε πεξηθεξεηαθό θαη 

εζληθό επίπεδν θαη αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πνιιώλ ζπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ ρσξίο 

όκσο λα έρνπλ απνξξνθεζεί από ηηο άιιεο Τξάπεδεο, πνπ αλέιαβαλ επηιεγκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηνπο, όινη νη εξγαδόκελνη ζε απηέο. 

 

Γηα ην ιόγν απηό δεηήζακε λα ππάξμεη πξνζζήθε δηάηαμεο ζην άξζξν 4 ηνπ Ν.4608/2019 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη πξώελ εξγαδόκελνη ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ λα 

πξνζιακβάλνληαη, κεηά από αίηεζή ηνπο, θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηελ Ειιεληθή Αλαπηπμηαθή 

Τξάπεδα, (ε ίδξπζε ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ζέζε ηεο ΟΤΟΕ πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Κπβέξλεζε από ην 

2015), πξνθεηκέλνπ νη εξγαδόκελνη απηνί λα απνθαηαζηαζνύλ εξγαζηαθά θαη κε ηελ εκπεηξία πνπ 

δηαζέηνπλ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο λέαο Τξάπεδαο. 
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2. Σξνπνπνίεζε ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, 

ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ζπκβαηηθό ωξάξην εξγαζίαο, ε ππέξβαζε ηνπ ωο άλω ωξαξίνπ θαη 

ε απαζρόιεζε πέξαλ απηνύ λα ζπληζηά ππεξωξηαθή απαζρόιεζε. 

Η ΟΤΟΕ έρεη παγίσο αληηηαρζεί ζηελ αιόγηζηε ρξήζε ησλ ππεξσξηώλ θαη ηεο ππεξεξγαζίαο. 

Αθόκα, ε ΟΤΟΕ, έρεη αλαιπηηθά ζηνηρεηνζεηήζεη κε ππνβνιή ππνκλεκάησλ ζην Υπνπξγείν 

Εξγαζίαο, όηη είλαη απνιύησο απαξαίηεην λα θαηαξγεζεί ε παγθόζκηα πξσηνηππία ηεο κνλνκεξώο 

επηβαιιόκελεο από ηνλ εξγνδόηε «ππεξεξγαζίαο» θαη λα νξηζηεί σο ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ε 

ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ ηνπ θιάδνπ κε παξάιιειε πηζηή ηήξεζε θαη 

έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ πεξί σξαξίνπ εξγαζίαο. 

 

3. Απνθαηάζηαζε ηωλ Ρπζκίζεωλ ηνπ λ. 1876/1990. 

Μεηά θαη ηε ιήμε, ήδε από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2018, ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ – Πξνγξάκκαηνο 

Σηήξημεο/Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο είλαη αλαγθαία ε πιήξεο επαλαθνξά ηεο ρξνληθήο επέθηαζεο 

ηζρύνο ησλ ΣΣΕ θαη ηεο κεηελέξγεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ όξσλ ηεο ΣΣΕ ζηα πξνεγνπκέλσο ηζρύνληα 

κε βάζε ηνλ λ. 1876/90.  

Αθόκα δεηήζακε ηελ θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 6/2012, ε νπνία πεξηνξίδεη ην 

δηθαίσκα πξνζαύμεζεο ηνπ κηζζνύ ιόγσ πξνϋπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (θιηκάθηα Εληαίνπ 

Μηζζνινγίνπ, σξηκάλζεηο θιπ), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηηθά νκαιή κηζζνινγηθή 

εμέιημε ηνπ εξγαδόκελνπ αλάινγα κε ηελ ππεξεζία/πξνϋπεξεζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

  

4. Δηαηήξεζε ζε ηζρύ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4387/2016. 

Mε ηελ σο άλσ δηάηαμε, νη δηαηάμεηο ησλ εληαζζόκελσλ ζηνλ ΕΦΚΑ θνξέσλ, ηνκέσλ θαη θιάδσλ, 

πνπ αθνξνύλ ζηηο παξνρέο αζζελείαο ζε ρξήκα θαη εηδηθόηεξα, ζην είδνο, ζηελ έθηαζε, ζην ύςνο, 

θαη ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπο, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ όπσο ίζρπαλ θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λ.4387/2016 θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ θαλνληζκνύ αζθάιηζεο ηνπ ΕΦΚΑ, ν νπνίνο όκωο δελ 

έρεη αθόκα εθδνζεί.  

Ζεηήζακε ε ρνξήγεζε εμόδσλ θεδείαο, πνπ απνηειεί παξνρή ζε ρξήκα, λα εμαθνινπζήζεη λα 

θαηαβάιιεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ η. ΤΑΥΤΕΚΩ, ηνκέσλ ΤΑ-

ΠΤΠΓΑΕ θαη ΤΑΠΕΤΕ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ ησλ ηακείσλ απηώλ, νη νπνίνη 

πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρύνπλ. 
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

 Γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ηα νπνία ζεσξνύκε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

ηξαπεδνϋπάιιεινπο, δεηήζακε θαη ζπλάληεζε κε ηελ Υπνπξγό Εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηεο 

εθζέζνπκε αλαιπηηθά ηηο απόςεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηεο ΟΤΟΕ θαη ηαπηόρξνλα ελεκεξώζακε ηα 

Κόκκαηα ηνπ Ειιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θιάδνπ καο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ςήθηζεο ηνπ παξαπάλσ ζρεηηθνύ λνκνζρεδίνπ. 

 

 Ννκίδνπκε όηη ηώξα ππάξρνπλ όιεο νη πξνϋπνζέζεηο ηα ζέκαηα απηά λα ξπζκηζηνύλ ζσζηά, 

δίθαηα θαη νξηζηηθά γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Τξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνύλ ζηνπο 

εξγαδόκελνπο ηα νθεηιόκελα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ε ΟΤΟΕ δελ μέραζε πνηέ θαη παξακέλνπλ κέρξη 

ζήκεξα ζε εθθξεκόηεηα. 

 

 Ειπίδνπκε λα ππάξμεη ε αλαγθαία πνιηηηθή ζεηηθή αληαπόθξηζε από ηελ πιεπξά ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, δεδνκέλνπ όηη ηα ζέκαηα απηά αθνξνύλ ζρεδόλ όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο 

ζηνλ θιάδν καο, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη λα ηύρεη ηεο αλάινγεο επαηζζεζίαο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. 

 

 Η ΟΣΟΕ ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηωλ παξαπάλω ζεκάηωλ πνπ έζεζε ζηελ 

Κπβέξλεζε θαη ζα πξνρωξήζεη ζε ζρεηηθή λέα ελεκεξωηηθή αλαθνίλωζε γηα ηελ 

νπνηαδήπνηε εμέιημε. 

 
 
 
 
 
 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
       ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ             ΑΥΙΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


