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Συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Υπουργό Εργασίας  

και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη 
 

Η ΟΤΟΕ έχει ρόλο και λόγο  

στον δημόσιο διάλογο για τις εργασιακές ρυθμίσεις 

 

Μεηά από αίηεκα ηεο ΟΣΟΕ, ζηηο 26/2/2021 έγηλε ζπλάληεζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηεο κε ηνλ Τπνπξγό Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ  θ. Υαηδεδάθε θαη κε 

ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΣΟΕ : 

 

 Σόληζαλ όηη ν ηξαπεδηθόο θιάδνο βξίζθεηαη εδσ θαη θαηξό ζην επίθεληξν ησλ 

αιιαγώλ ηεο ςεθηαθήο επνρήο, νη νπνίεο επηηαρύλζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

παλδεκίαο.  Η πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, 

απνηεινύλ γηα ηνλ θιάδν ηελ πξώηε πξνηεξαηόηεηα. Με απηό σο δεδνκέλν, 

αλέπηπμαλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο άμνλεο ησλ πξνηάζεώλ ηνπο γηα ζέκαηα 

ηνπ επηθείκελνπ εξγαζηαθνύ λνκνζρεδίνπ, όπσο ε ηειεξγαζία, ηα σξάξηα, νη 

αξκνδηόηεηεο ηνπ ΕΠΕ θαη ηνπ ΟΜΕΔ. Εμέζεζαλ, επίζεο, ηα ζνβαξά εκπόδηα ζηελ 

νκαιή δηελέξγεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ε 

δηαηήξεζε δηαηάμεσλ ηεο  Πξάμεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ (ΠΤ) 6/2012.  

Αλαθέξζεθαλ, ζηε ζπλέρεηα, ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ.   

 Σόληζαλ ζηνλ Τπνπξγό όηη ε ΟΣΟΕ έρεη θαη ξόιν θαη πξνηάζεηο θαη 

απνδεδεηγκέλε αμηνπηζηία, ώζηε λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά θαη ηεθκεξησκέλα  

ζηνλ δηάινγν γηα απνηειεζκαηηθέο θαη θνηλσληθά δίθαηεο ξπζκίζεηο. Ρπζκίζεηο 

πνπ λα αθήλνπλ επαξθή ρώξν θαη ξόιν ζηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε ηόζν πξηλ, 

όζν θαη κεηά ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Κπβέξλεζεο.  

 Επηθπιάρζεθαλ λα θαηαζέζνπλ εηδηθόηεξεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΕ επί 

ησλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηε ζπλάληεζε, ε νπνία κπνξεί θαη πξέπεη  λα 

απνηειέζεη κηα θαιή αξρή ηεθκεξησκέλνπ θαη επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ κε ην 

Τπνπξγείν, γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο εξγαδόκελνπο, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ 

θιάδν.  
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Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Τπνπξγόο Εξγαζίαο:  

 

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

ΟΣΟΕ είλαη ε πξώηε δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πνπ ζπλαληά γηα ην 

ζθνπό απηό. Σόληζε όηη ζθνπόο ηνπ Τπνπξγείνπ δελ είλαη λα αηθληδηάζεη, νύηε λα 

λνκνζεηήζεη ελ θξππηώ.  Απηό, πάλησο, δελ ζα γίλεη όζν δηαξθνύλ ηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηελ παλδεκία.  

 Υσξίο λα κπεη ζε ιεπηνκέξεηεο, δηαβεβαίσζε όηη γηα ηελ ηειεξγαζία ζα αμηνπνηεζεί 

ε ππάξρνπζα Επξσπατθή εκπεηξία.  Δελ ηίζεηαη ζέκα θαηάξγεζεο ηνπ 8σξνπ. 

Ζεηνύκελν είλαη λα εθζπγρξνληζηεί ην θαζεζηώο ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ σξαξίνπ θαη ησλ 

ππεξσξηώλ, κε βάζε ηα ηζρύνληα ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο Ε.Ε. «Θα θηλεζνύκε ζηνλ 

Επξσπατθό κέζν όξν», είπε ραξαθηεξηζηηθά.   

 Γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθό λόκν, ν Τπνπξγόο δήισζε όηη ζηόρνο  είλαη λα 

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

ππάξρνπλ πεξηζώξηα ζεζκηθήο ηνπ ακθηζβήηεζεο. 

 Γηα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο,  δελ ππάξρεη πξόζεζε αηθληδηαζκνύ, νύηε ηίζεηαη 

δήηεκα απσιεηώλ γηα ηνπο ήδε εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο.   

 Σέινο, ν Τπνπξγόο δήηεζε θαη εηδηθόηεξεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΕ, γηα ηα 

ζέκαηα πνπ ε Οκνζπνλδία έζεζε ζηε ζπλάληεζε.  

 

ηελ ηειεδηάζθεςε ζπκκεηείραλ αθόκε, ε Γεληθή Γξακκαηέαο θα ηξαηηλάθε,                   
ε Γελ. Γξακκαηέαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θα. Καξαζηώηνπ θαη νη θ.θ. Δνπθεμήο θαη 
Μπιαπίδεο, ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ. 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ 

 
 


