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

H 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΣΑΙΩΝΕΣΑΙ

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 πνιπάξηζκεο 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 ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΣΑΙΩΝΕΣΑΙ.
Οη βαζηθέο δηεθδηθήζεηο πνπ είρε ζέζεη ε ΟΣΟΕ έγηλαλ απνδεθηέο θαη ηθαλνπνηήζεθαλ,
ελώ παξάιιεια ξπζκίζηεθαλ θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ βαζηθέο αλάγθεο ηωλ
εξγαδνκέλωλ.
πγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο ζπκθωλίαο ΟΣΟΕ – 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.
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 Προστασία του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων με σταδιακή
αποκατάσταση μέρους των απωλειών
Μεηά από 7 ρξόληα κεηώζεσλ θαη θαζήισζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ
ηξαπεδνϋπαιιήισλ, ιόγσ ηεο κλεκνληαθήο θξίζεο, ε ΟΤΟΕ πέηπρε λα αξρίζεη, ε
ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηώλ κέζα ζηε ηξηεηία ζην πιαίζην ηνπ Εληαίνπ
Μηζζνινγίνπ.

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

 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.
 Εηζαγωγή γηα πξώηε θνξά ζε θιαδηθή ..Ε. ξύζκηζεο - πιαηζίνπ γηα ηα ζπζηήκαηα
αμηνιόγεζεο.
 Οη εξγαδόκελνη – άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκεΑ) ζα επηιέγνπλ ηε ρξήζε ηνπ
κεησκέλνπ σξαξίνπ πνπ δηθαηνύληαη, ζην ρξόλν πνπ ηνπο εμππεξεηεί εληόο ηνπ σξαξίνπ
 Επηκέξνπο ξπζκίζεηο θνηλωληθήο κέξηκλαο, πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο θαη ηεο
νηθνγέλεηαο
Η λέα Κιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε ηεο ΟΤΟΕ έρεη ζεκαληηθή ζεζκηθή αιιά θαη νπζηαζηηθή
αμία κε επξύηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο.
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.
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