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33ν ΤΝΔΓΡΙΟ: 

 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΖ Γεθ. 2018-2021 1 

 

Α. Οη θεληξηθνί άμνλεο δξάζεο ηεο ΟΣΟΔ,  

κε βάζε ην 32ν πλέδξην  

 

Οη ηεθκεξησκέλεο αλαιχζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ 32νπ πλεδξίνπ ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ θξίζε, ηηο 
γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία θαζψο θαη γηα ηε δηαθαηλφκελε πνξεία 
ηνπ θιάδνπ ήηαλ νδεγφο γηα ηε δξάζε ηεο ΟΣΟΔ θαζ‟νιε ηελ πεξίνδν Γεθ. 2018-2021.  

Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 ππήξμαλ, σζηφζν, αλαγθαζηηθέο πξνζαξκνγέο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, 
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηεο ΟΣΟΔ, φπσο άιισζηε ζπλέβε ζε φια ηα ζπλδηθάηα 
ζηελ Διιάδα, ζηελ Δπξψπε θαη δηεζλψο, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19 θαη ησλ 
πξσηνθαλψλ ζπλεπεηψλ ηεο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ 
καο.    

Καηά ηελ πεξίνδν 2018-2021, θνξπθαία θαζήθνληα γηα ην ζ.θ. ηνπ 
θιάδνπ ήηαλ:    

1. Η πποζηαζία ηερ επγαζίαρ και ηων επγαζιακών δικαιωμάηων 

ζηον κλάδο.   

Πξψηηζην θαζήθνλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ησλ πιιφγσλ ήηαλ λα απνηξαπνχλ  καδηθέο 

απνιχζεηο.   

Να απνηξαπνχλ, παξάιιεια, ε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο,  πεξαηηέξσ 

κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο θαη ε ππνβάζκηζε δηθαησκάησλ. 

Γηα λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζε απηφ ηνλ ζηφρν, ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ είρε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο αιιεπάιιειεο πξνθιήζεηο θαη απεηιέο γηα ηελ απαζρφιεζε πνπ 

πήγαδαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πεγάδνπλ απφ παξάγνληεο θαη πξαθηηθέο, φπσο:  
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1.1. Ζ ζπλέρηζε ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ Σξαπεδψλ, θαζ‟ ππέξβαζε ησλ ζρεδίσλ 

εμπγίαλζεο.   

Ζ δξαζηηθή κείσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (κέζα απφ 

εζεινχζηεο εμφδνπο, αιιά θαη κεηαβίβαζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ)  ζπλέρηζε λα απνηειεί θεληξηθή επηινγή ησλ Σξαπεδψλ. 

ηφρνο ηνπο, ε παξαπέξα δξαζηηθή κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ -θαηά θχξην ιφγν- θαη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ψζηε νη Σξάπεδεο λα γίλνπλ ειθπζηηθέο γηα επηθεξδή 

κεηαπψιεζε ζε λένπο επελδπηέο. (βι. γηα εθηελέζηεξε αλάιπζε ζην θεθάιαην Β) 

 

1.2. Ζ επηηαρπλφκελε κεηάβαζε ησλ Σξαπεδψλ απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή 

Σξαπεδηθή.  

Ο ρ/π θιάδνο ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ αλαηαξάμεσλ ηεο κεηάβαζεο 

ζηελ ςεθηαθή επνρή, ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. Σν δήηεκα απηφ είρε έγθαηξα 

απαζρνιήζεη ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ, πνπ θαηέιεμε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο, φπσο:   

 δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη θαηάιιεισλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ζε 

ζπλζήθεο δηαθάλεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηηο εμειίμεηο.  Δηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ κε ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο απεηινχληαη κε 

πεξηζσξηνπνίεζε, ππνβάζκηζε θαη απνκφλσζε.  

 θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο κέζα απφ ζπληεηαγκέλεο δηεθδηθήζεηο ησλ ζπλδηθάησλ 

θαη έλαλ πνιχπιεπξν θαη επξχηαην θιαδηθφ θνηλσληθφ δηάινγν,  πνπ έρεη ήδε 

ζνβαξά θαζπζηεξήζεη, κε επζχλε ησλ εξγνδνηψλ. 

 ζπκκφξθσζε ησλ εξγνδνηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο:  

o Δγθαηξε θαη ζαθή πιεξνθφξεζε ηεο ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πξηλ ηελ εηζαγσγή ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ θαη 

λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

o Γηαβνχιεπζε φηαλ πξνθχπηνπλ λέεο απαηηήζεηο ή θίλδπλνη γηα ηελ 

εξγαζία ή ηελ πγεία, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

o Γηαθάλεηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ  

δεδνκέλσλ. 

o πιινγηθή ζπκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία δνκψλ ζηήξημεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απεηινχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

o Γέζκεπζε κέξνπο ησλ θεξδψλ παξαγσγηθφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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 δηθαίσκα θαζνιηθήο πξφζβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε. 

Όινη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηήλ ζε ηαθηηθή βάζε, κε επζχλε ησλ 

εξγνδνηψλ.  

 δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, γηα ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο 

θαη γηα ειεχζεξε δηαρείξηζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπο ρξφλνπ. Παξάιιεια, 

δηθαίσκα απνζχλδεζεο (κε ιήςε e-mail, ππεξεζηαθψλ θιήζεσλ θιπ) εθηφο 

ρξφλνπ εξγαζίαο, κε εμαίξεζε πεξηπηψζεηο απνδεδεηγκέλεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

ελλνχκελν ψο αληίζηνηρε ππνρξέσζε γηα ηνλ εξγνδφηε. 

 απφξξηςε «απηνκαηνπνηεκέλσλ» δηαδηθαζηψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη 

αμηνιφγεζεο απφδνζεο κε εθαξκνγέο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε αλζξψπηλνπ παξάγνληα.  

 αχμεζε  ηεο επηξξνήο ησλ ζπλδηθάησλ ηνπ θιάδνπ θαη πέξα απφ ηηο 

θιαζηθέο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο.  

 επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εξγαζηαθήο-αζθαιηζηηθήο επζχλεο κηαο 

εηαηξείαο/Σξάπεδαο ηφζν ζηελ ίδηα, φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ (ηνπηθή, εζληθή 

ή θαη παγθφζκηα) αιπζίδα ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο.  

 ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ςεθηνπνίεζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζε θάζε επηρείξεζε θαη ζηνλ θιάδν,  κε 

ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 άκεζε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη, πξννπηηθά, ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

εξγαζίαο, ρσξίο κείσζε απνδνρψλ, κε θαηάιιεια ζρήκαηα αλάινγα κε ηηο 

θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο εξγαζηαθέο ηδηνκνξθίεο ηεο 

θαζεκηάο. 

 λέεο κνξθέο νξγάλσζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηα ζπλδηθάηα ηνπ θιάδνπ. 

Καιχηεξε δηεζλήο δηθηχσζε θαη κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ 

ςεθηαθή επνρή. Πην ζπζηεκαηηθή δηάδνζε θαη απήρεζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ 

παξεκβάζεψλ ηνπο ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζηελ θνηλσλία. 

 

1.3 . Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα λέα ζπζηήκαηα Γηνίθεζεο Α.Γ.. 

Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο είλαη θαηά θαλφλα απφξξνηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαδηαηάμεσλ θαη ησλ καδηθψλ απνρσξήζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηειερψλ απφ ηηο 

θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ησλ Σξαπεδψλ.  

Κάζε εξγαδφκελνο εθηειεί ζήκεξα πνιιαπιάζηα θαζήθνληα.  Παξαηεξείηαη, 

παξάιιεια, κηα  ληε θάθην επηκήθπλζε  ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε νπνία  
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δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ παγθφζκηα πξσηνηππία ηεο ππεξεξγαζίαο, πνπ εμαθνινπζεί λα 

κελ… «κεηαξξπζκίδεηαη», αιιά θαη απφ ηε ζπρλή θαηάρξεζε ησλ ππεξσξηψλ -θαη 

κάιηζηα ησλ κε ακεηβφκελσλ.   

ε κηα νηθνλνκία πνπ πιήηηεηαη απφ αλεξγία, ζε έλα θιάδν φπνπ νη εξγνδφηεο 

ζπλερίδνπλ λα ηζρπξίδνληαη φηη «πιενλάδεη πξνζσπηθφ», παξ‟ φηη απνδεθαηίζηεθε ε 

απαζρφιεζε θαη παξ‟ φηη αλακέλεηαη αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ κε ηε δηαρείξηζε θαη ησλ λέσλ ζεκαληηθψλ παθέησλ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο, 

ε χπαξμε ππεξεξγαζίαο θαη εθηεηακέλεο ρξήζεο ππεξσξηψλ απνηεινχλ 

παξαινγηζκφ.  

Πάγηνο ζηφρνο ηεο ΟΣΟΔ ήηαλ θαη παξακέλεη απηά λα εθιείςνπλ ή λα 

πεξηνξηζηνχλ απζηεξά ζηηο πξαγκαηηθά έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο  θαηαζηάζεηο, 

γηα ηηο νπνίεο άιισζηε ζεζπίζηεθαλ.   

Οη ηαθηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε λέεο πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, αληί λα κεηψλεηαη θαη ην ήδε πθηζηάκελν! 

εκαληηθφ παξάγνληα απνηεινχλ, επίζεο, νη ζπλδεφκελεο κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο  λέεο κνξθέο επέιηθηεο νξγάλσζεο θαη δηθηχσζεο ηεο εξγαζίαο. 

Μνξθέο πνπ ηείλνπλ πιένλ λα απνκαθξχλνληαη απφ ηε κέηξεζε ηεο θπζηθήο 

παξνπζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ ρψξν δνπιεηάο (θιαζηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο), απνδίδνληαο φιν θαη κεγαιχηεξν βάξνο ζην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

Οη λέεο απηέο κνξθέο ζπλήζσο ππνζηεξίδνληαη απφ ζπζηήκαηα ΓΑΓ (θαζνξηζκνχ θαη 

ηεξάξρεζεο εξγαζηαθψλ ξφισλ, αμηνιφγεζεο απφδνζεο, αμηνινγηθήο ακνηβήο), ε 

θηινζνθία ησλ νπνίσλ επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ 

ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ, ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ 

αληζνηήησλ.   

Υξεηάζηεθε θαη ζπλερίδεη λα ρξεηάδεηαη απνθαζηζηηθή απφθξνπζε απφ ην ζ.θ. 

ηφζν ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο βάζεη αηνκηθήο ζηνρνζεζίαο, φζν θαη ησλ 

«αμηνινγηθψλ» ζπζηεκάησλ ακνηβήο βάζεη επίηεπμεο αηνκηθψλ πνζνηηθψλ 

ζηφρσλ.  

 

Σέηνηα ζπζηήκαηα, φπσο επαλεηιεκκέλα ερεη ηνλίζεη ε ΟΣΟΔ: 

 αιινηψλνπλ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο κηζζσηήο εξγαζηαθήο ζρέζεο, κεηαζέηνληαο 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν θαη δπζαλάινγεο επζχλεο ζηνλ εξγαδφκελν.  

 απμάλνπλ θαηαθφξπθα ην εξγαζηαθφ ζηξεο, ηξνθνδνηνχλ αληαγσληζκνχο, 

παξαβηάζεηο θαη ζπζηεκαηηθέο δηαθξίζεηο,  

 



5 

 

 

 θαηά θαλφλα επηκεθχλνπλ ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν ή ηνλ επεθηείλνπλ αλεμέιεγθηα 

θαη εθηφο επηρείξεζεο. Απαιινηξηψλνληαη, κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη νη εθηφο 

εξγαζίαο αηνκηθνί ρξφλνη ηνπ εξγαδφκελνπ, ελσ απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε εξγαζία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, απφ 

ηνπο νπνίνπο θάπνηνη ζα ζεσξεζνχλ, ζηε ζπλέρεηα, «πιενλάδνληεο».   

Με βάζε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, ε ΟΣΟΔ ζηήξημε θαη ζηεξίδεη ηνπο πιιφγνπο-

κέιε ζηηο ζπλαθείο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο ηνπο.  

1.4. Ζ εμσηεξίθεπζε εξγαζηψλ.  

Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ζηηο Σξάπεδεο νη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο, λα 

εμσηεξηθεχνπλ ζε επξεία θιίκαθα πνιπάξηζκεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εμεηδηθεπκέλεο θαη 

κε, ζε ηξίηεο επηρεηξήζεηο ή ζε ςεθηαθέο πιαηθφξκεο εγρψξηεο ή θαη δηεζλείο, απνηειεί 

πηζαλφηαηα ηνλ πην άκεζα ζεκαληηθφ «ηερλνινγηθφ» θίλδπλν γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ 

ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ.  

Κεληξηθά δεηήκαηα γηα ηνλ θιάδν παξέκεηλαλ: 

o ν πεξηνξηζκφο ηεο εμσηεξίθεπζεο εξγαζηψλ θαη ε θάιπςε ησλ ηαθηηθψλ 

αλαγθψλ κε θαλνληθέο πξνζιήςεηο, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηδηαίηεξα  ζην δίθηπν,  

o ε ξχζκηζε πεξηπηψζεσλ ζεζκνζεηεκέλεο εμσηεξίθεπζεο ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαδφκελσλ ζε επηρεηξήζεηο εληφο θιάδνπ,  ψζηε νη 

ζπλάδειθνη απηνί λα κελ βξεζνχλ εθηφο θιαδηθήο Δ, λα κε ράζνπλ 

δηθαηψκαηα θαη λα κελ απνθνπνχλ απφ ηνλ θιάδν. 

Απηά απαίηεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα απαηηνχλ ηε δηεθδίθεζε απφ ηνπο πιιφγνπο-κέιε 

ηαθηηθήο ελεκέξσζεο  θαη δηαβνχιεπζεο γηα ηελ πξαγκαηηθή έθηαζε ησλ πάζεο 

θχζεσο πξαθηηθψλ εμσηεξίθεπζεο, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο.  

Απαίηεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα απαηηνχλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο  

δξάζεο ηεο ΟΣΟΔ θαη ησλ πιιφγσλ-κειψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπιινγηθή ξχζκηζε πξαθηηθψλ, νη νπνίεο ελζαξξχλζεθαλ  απφ έλα ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ζπλεηδεηά πξφθξηλε θαη  ζπλερίδεη λα πξνθξίλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παξαηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε βάξνο ηνπ ηξαπεδηθνχ.  

Σέηνηεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο απείιεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα απεηινχλ ζνβαξά 

ηφζν ηελ απαζρφιεζε, φζν θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ 

ηξαπεδνυπαιιήισλ.    
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2. Ζ πξνάζπηζε ηνπ θνξπθαίνπ ζεζκνχ ηεο θιαδηθήο Δ, ησλ Δ ζε φια ηα 

επίπεδα θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο.  

 

2.1. Γηαζθάιηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ησλ θιαδηθψλ Δ . 

 

ηηο λέεο ζπλζήθεο επηηαρπλφκελεο κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή, επηρεηξεζηαθήο 

απνθέληξσζεο θαη εμσηεξίθεπζεο εξγαζηψλ, νη θιαδηθέο Δ νθείινπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο:  

 θνξπθαίνο ζεζκφο αζθαιείαο γηα ηηο απνδνρέο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ.  

 εγγχεζε γηα ηελ απνηξνπή θνηλσληθνχ dumping ζε βάξνο ηεο εξγαζίαο, 

γηα ηελ εκπέδσζε ζπλζεθψλ πγηνχο εξγαζηαθνχ-θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ,  

 εθαιηήξην γηα ηελ πξνψζεζε ζπζηεκαηηθνχ θιαδηθνχ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ.   

Ζ πξνάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ θιαδηθψλ Δ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θιαδηθψλ 

δηθαησκάησλ πινπνηήζεθε: 

α ) κε ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο θιαδηθήο Δ 2019-2021, κεηά απφ  επίπνλεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη κέζα ζηα αζθπθηηθά ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.   

β) κε ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηεο ΟΣΟΔ ζηνπο πιιφγνπο-κέιε γηα ζέκαηα 

εθαξκνγήο ηεο ΚΔ, αιιά θαη  

γ) κε ηελ ππνζηήξημε ή θαη ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζε 

επηρεηξεζηαθέο ζπκθσλίεο ξχζκηζεο ηεο κεηαβίβαζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πξνζσπηθνχ ζε λέεο ρ/π νληφηεηεο, ελ πξνθεηκέλσ ζηνπο servicers, γηα ηελ πιήξε 

δηαζθάιηζε ησλ θιαδηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηε κε απνμέλσζή ηνπο 

απφ ηνλ θιάδν.  

2.2. Πιήξεο θαη νπζηαζηηθή επαλαθνξά ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ  

Πξφθεηηαη γηα δηθαηψκαηα πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη ησλ ηξηψλ κλεκνλίσλ, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηνπο, κε λέεο 

θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, φπσο:  
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 απνθαηάζηαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 1876/1990, κεηά θαη ηε ιήμε, ήδε απφ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018, ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ – Πξνγξάκκαηνο 

ηήξημεο/Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο (πιήξεο επαλαθνξά ηεο ρξνληθήο 

επέθηαζεο ηζρχνο ησλ Δ θαη ηεο κεηελέξγεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο Δ 

ζηα πξνεγνπκέλσο ηζρχνληα κε βάζε ηνλ λ. 1876/90 θιπ).  

 θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΤ 6/2012, ε νπνία πεξηνξίδεη 

ην δηθαίσκα πξνζαχμεζεο ηνπ κηζζνχ ιφγσ πξνυπεξεζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (θιηκάθηα Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, σξηκάλζεηο θιπ), πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηηθά νκαιή κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ εξγαδφκελνπ αλάινγα 

κε ηελ ππεξεζία/πξνυπεξεζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ.  

 ε άξζε ή  ηξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ, ηελ άζθεζε ηνπ απεξγηαθνχ 

δηθαηψκαηνο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία θαη ηε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ 

θξηηεξίσλ επέθηαζεο ησλ θιαδηθψλ Δ.  

 ε θαηάξγεζε ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζαο Κπβέξλεζεο, πνπ απειεπζέξσζαλ 

παξαπέξα ηηο απνιχζεηο, έπιεμαλ ην θχξνο θαη ηελ εκβέιεηα ησλ θιαδηθψλ Δ  

θαη ηνλ ζεζκφ ηεο Γηαηηεζίαο, επηδίσμαλ λα απνδηνξγαλψζνπλ ην σξάξην θαη λα 

επεθηείλνπλ ην ρξφλν εξγαζίαο, αιιά θαη λα πιήμνπλ ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.  

Ζ ΟΣΟΔ, κε δεκφζηεο ζπζηεκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ηεο πξνο 

ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο θαη ηα θφκκαηα, αιιά θαη κε αγσληζηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, δηεθδίθεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ παξνχζα Κπβέξλεζε 

ηελ επαλαθνξά ηεο θαλνληθφηεηαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.    

Αληί, φκσο, λα απνθαηαζηαζεί ε θαλνληθφηεηα, ππήξμαλ θαη λέεο αληεξγαηηθέο 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο απφ ηελ Κπβέξλεζε, ελάληηα ζηηο νπνίεο ε ΟΣΟΔ 

πξσηνζηάηεζε κε ηεθκεξησκέλεο παξεκβάζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο.      

α) ηνλ επηέκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019, δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πνιπλνκνζρεδίνπ ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ επέθεξαλ 

λέεο θαη ζνβαξέο αλαηξνπέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ζ ΟΣΟΔ δηακφξθσζε 

ηεθκεξησκέλα θαη δεκνζηνπνίεζε πξψηε ηηο ζέζεηο ηεο, πξνεηδνπνηψληαο φηη ε 

Κπβέξλεζε, κε ηηο δηαηάμεηο: απηέο:  

- εηζάγεη επξχηαηεο εμαηξέζεηο επηρεηξήζεσλ ή θαη ηνπηθψλ ζπκθσληψλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ εζληθψλ θιαδηθψλ ή θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ Δ., 

κε απνηέιεζκα λα απνδπλακψλνληαη νη Κιαδηθέο πκβάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ 

λα ππνλνκεχνληαη.  

- βάδεη πξφζζεηνπο θξαγκνχο θαη εμαηξέζεηο ζηελ επέθηαζε ησλ θιαδηθψλ 

Δ.. 
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- ζεζπίδεη λέα εκπφδηα ζηε κνλνκεξή πξνζθπγή ζηε Γηαηηεζία, αθφκα θαη 

φηαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ε Μεζνιάβεζε απνηχρνπλ εμαηηίαο ηεο 

άξλεζεο ησλ εξγνδνηψλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ.  

- ππξνδνηεί λέεο εζηίεο ηξηβψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ηελ ηζρχ ησλ θιαδηθψλ 

Δ, λέεο πηέζεηο κείσζεο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, λέα  αλαζθάιεηα 

δηθαίνπ. 

Ζ ΟΣΟΔ δήηεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε λα ηηο απνζχξεη, λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ 

νκαιφηεηα ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη λα επαλαθέξεη ην 6κελν επέθηαζεο ηεο 

δηάξθεηαο ησλ Δ κεηά ηε ιήμε ηνπο, θαζψο θαη ηελ  πιήξε κεηελέξγεηα ησλ φξσλ ηνπο. 

Δλφςεη ηεο ζπδήηεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ  πνιπλνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή θαη γηα ηελ 

απφζπξζε ησλ αληεξγαηηθψλ ηνπ δηαηάμεσλ, ν θιάδνο απήξγεζε ζηηο  2/10/2019. 

Παξάιιεια, ε ΟΣΟΔ ελέηεηλε ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο ηεο πξαγκαηνπνηψληαο 

ζπλαληήζεηο κε φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ψζηε λα εθζέζεη ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ, θαζψο θαη πεξηνδείεο ζε φιε ηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ νη ηξαπεδνυπάιιεινη θαη ηα Σνπηθά ΜΜΔ, γηα ηηο ζνβαξφηαηεο αλαηξνπέο 

ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σέινο, ν Πξφεδξνο ηεο ΟΣΟΔ παξελέβε θαη 

εμέζεζε ηηο ζέζεηο ηεο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο 

Βνπιήο.   

β) ηνλ Μάην θαη ηνλ Ινχλην 2021, γηα ην εξγαζηαθφ λνκνζρέδην Υαηδεδάθε. Ζ ΟΣΟΔ 

ζπκκεηείρε εμαξρήο ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην λνκνζρέδην, κε αλαιπηηθφ 

ππφκλεκα, πνπ απέζηεηιε ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Yπνζέζεσλ, ζε 

ζπλέρεηα 2 ππνκλεκάησλ ηεο, κε ηηο νινθιεξσκέλεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ 

Σειεξγαζία, θαζψο θαη  γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθφηεηαο ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ηελ θαηάξγεζε ηεο ΠΤ 6/2012 θαη ηεο ππεξεξγαζίαο. 

(https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf) 

 

ην πιαίζην απηφ, ε ΟΣΟΔ δεκνζηνπνίεζε ηηο ζέζεηο ηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηα 

θφκκαηα ηεο Βνπιήο θαη ζηα ΜΜΔ, ηνλίδνληαο φηη:  

- ην λνκνζρέδην απνηειεί θνξπθαία πξφθιεζε γηα ηνλ θιάδν, ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη γηα νιφθιεξν ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα.  Πξφθιεζε γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, πνπ αγσληά γηα ην αχξην θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο.  

- είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ, πνπ:  

 μειψλνπλ φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ ην δίθαην ησλ ζπιινγηθψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηεο ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ησλ απνιχζεσλ,  

 

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf
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ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο απεξγίαο, ησλ εξγαζηαθψλ-
ειεγθηηθψλ ζεζκψλ.  

 παξαβηάδνπλ ην χληαγκα, Γηεζλείο πκβάζεηο Δξγαζίαο, θάζε έλλνηα 
«Δπξσπατθνχ θεθηεκέλνπ» θαη Δπξσπατθήο «θαιήο πξαθηηθήο». 

 απνζχξνπλ ην Κξάηνο απφ ηνλ θνκβηθφ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο 
Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ Δ, ζε κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ ήδε 
πιήηηεηαη απφ πςειή παξαβαηηθφηεηα, εξγνδνηηθή απζαηξεζία θαη 
αζπδνζία. 

 βάδνπλ λέα δηαδηθαζηηθά θαη ηππηθά εκπφδηα ζηηο ζπιινγηθέο 
δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηε ζχλαςε αιιά θαη ζηελ εγθπξφηεηα ησλ Δ,  αληί 
λα βάινπλ ηέινο ζην θαζεζηψο κλεκνληαθήο εμαίξεζεο ηεο Διιάδαο απφ 
ηελ ππφινηπε Δπξψπε.    

 πξνθξίλνπλ ηελ άληζε αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ, 
γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ σξαξίσλ, ηελ ηειεξγαζία θαη πξννπηηθά γηα θάζε 
πηπρή ηεο εξγαζηαθήο δσήο.  

 αληί γηα λέεο θαη βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, πξνσζνχλ ηελ 
εληαηηθνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο εξγαζίαο θαη παξάιιεια 
δηεπθνιχλνπλ ηηο απνιχζεηο.  

 ζηήλνπλ «εξγαζηαθά El Dorado» γηα επίδνμνπο επελδπηέο, εκκέλνληαο 
ζηνλ αδηέμνδν δξφκν ηεο θζελήο θαη ππνηηκεκέλεο εξγαζίαο.  

Ζ Οκνζπνλδία αμηνπνίεζε θάζε κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ θαη ζπκκεηείρε καδηθά ζηελ παλειιαδηθή απεξγία ηεο 10/6/21. 

Δπίζεο, παξελέβε θαη εμέζεζε ηηο ζέζεηο ηεο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο (9/6/2021).  

Δπηθπιάρζεθε, παξάιιεια, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, λα αμηνπνηήζεη θάζε 

λφκηκν κέζν γηα λα απνηξέςεη θαη λα αθπξψζεη ηηο αξλεηηθέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ην ζ.θ. δηαηάμεηο ηνπ, φπσο έπξαμε θαη ζην παξειζφλ (ι.ρ. πξνζθπγή ζην ηΔ θαηά  

 

ηεο ΠΤ 6/2012) θαη πξάηηεη θαη γηα θάζε άιιε αληεξγαηηθή δηάηαμε, ζην κέηξν πνπ 

απηή ζίγεη ή ζα ζίμεη ηνλ θιάδν καο. 
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3. Η αποκαηάζηαζε ηος πόλος ηων Τπαπεδών ζηε ζηήπιξε ηερ 

ανάπηςξερ. 

Γηα ηελ ΟΣΟΔ, ε απνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ησλ Σξαπεδψλ ζηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο 

ζπλεπάγεηαη 

 πιήξε, θαηάιιειε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο ζηηο ρ/π 

ππεξεζίεο.  

 επαξθή θαη θαηάιιεια ζηνρεπκέλε ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, κε έκθαζε 

ζηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνπο θιάδνπο αηρκήο 

 επίιπζε ηεο εθθξεκφηεηαο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κε δηαθάλεηα θαη 

θνηλσληθή επαηζζεζία, κε πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο θαη ηεο εγρψξηαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Με ηα παξαπάλσ ψο γλψκνλα, ε ΟΣΟΔ επεμεξγάζηεθε θαη επηθαηξνπνίεζε ζέζεηο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηεο γηα:  

 ηελ αλαγθαία λέα αξρηηεθηνληθή γηα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ,  

 ηελ θνηλσληθά ππεχζπλε θαη αλαπηπμηαθά αλαγθαία δηαρείξηζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ, 

κε πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

 ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ ζεζκηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ ζηνλ θιάδν, κε ηελ 

αλαγθαία δηεχξπλζε ηεο εκβέιεηαο θαη ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ζ.θ. 

Με απηφ ην πιαίζην θαηεπζχλζεσλ, ε ΟΣΟΔ παξελέβε ζπζηεκαηηθά ζηελ Κπβέξλεζε, ζηηο 

Σξάπεδεο, ζηα θφκκαηα θαη ζηνπο θνξείο, θάζε θνξά πνπ αλέθππηε ζέκα λέσλ ξπζκίζεσλ ή 

αιιαγψλ κε επηπηψζεηο γηα ην ρ/π ζχζηεκα ηεο ρψξαο. 

 

4. Η βεληίωζε ηων παπεμβάζεων και ηερ δεμόζιαρ απήσεζερ 

ηερ ΟΤΟΕ  

Ζ πξνζπάζεηα απηή, είρε ψο επηκέξνπο ζηφρνπο: 

- ηε ζχγθξνπζε ηνπ ζ.θ ηνπ θιάδνπ κε πνιηηηθέο πνπ πιήηηνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, 
ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο θαη ηνπο κηθξνκεζαίνπο. Με 
πνιηηηθέο πνπ νδεγνχλ ζε έμαξζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ θαη ζε ππνβάζκηζε ηνπ 
Κνηλσληθνχ Κξάηνπο, ηδηαίηεξα ζηνλ θξίζηκν, ζήκεξα, ηνκέα ηεο Τγείαο.  

- ηε ζχγθξνπζε ηνπ ζ.θ.  ηνπ θιάδνπ κε ινγηθέο δήζελ “αληαγσληζηηθφηεηαο”, πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ εξγαζηαθή απνξξχζκηζε, ζηελ εξγνδνηηθή αζπδνζία, ζηελ θαηάιπζε ηνπ  
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θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, ζηελ ππνβάζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 
δηθαησκάησλ, ζηε δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο, ζηε θησρνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο.  

- ηε ζπκπαξάηαμε κε ηελ θνηλσλία, κε ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ 
πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε θαη ηελ παλδεκία, αλαπηχζζνληαο λέεο κνξθέο δηαιφγνπ θαη 
αιιειεγγχεο, ηδηαίηεξα κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο ζε 
πεξηπηψζεηο θιεηζίκαηνο θαηαζηεκάησλ (πξσηνβνπιίεο Ν.Π ΟΣΟΔ θαη πιιφγσλ). 

-  ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο δξάζεο ηνπ ζ.θ. ζε φινπο ηνπο 
ρψξνπο ηνπ θιάδνπ,  
 
- ηε ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθνηερληθή ππνζηήξημε θαη πξνβνιή ησλ ζέζεσλ θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ ηνπ ζ.θ. ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε,  
 
- ηελ ηεθκεξησκέλε, ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΟΣΟΔ κε ηα 
επξσπατθά ζπλδηθάηα ηνπ θιάδνπ, κε ζπζηεκαηηθή αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, 
πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζπλδηακφξθσζε βαζηθψλ ζέζεσλ γηα ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ καο ζε 
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 
 
- ηελ ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο  παξνπζίαο ηεο ΟΣΟΔ ζηα 
ΜΜΔ, ζηα ζχγρξνλα κέζα ειεθηξνληθήο δηθηχσζεο θαη θπξίσο ηεο απήρεζεο ησλ ζέζεψλ 
ηεο  ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηελ θνηλή γλψκε. 
 

5. Η ανάπηςξε πολύπλεςπερ και πολύμοπθερ ζςνδικαλιζηικήρ 

δπάζερ. 

„Οπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο δξάζεο ηεο (βι. ζην Γ‟ Μέξνο ηνπ 

Απνινγηζκνχ θαη ζηνπο απνινγηζκνχο επηκέξνπο Γξακκαηεηψλ), ε ΟΣΟΔ ζε ηδηαίηεξα 

δπζκελείο γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζπλζήθεο : 

- Καηάθεξε λα δηαζθαιίζεη μαλά ηνλ θνξπθαίν ζεζκφ ηεο θιαδηθήο Δ, κε ηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή, ηνλ Μάξηην ηνπ 2019, λέαο θιαδηθήο Δ. Ζ λέα 

θιαδηθή Δ 2019-2021 δηαηεξεί ελεξγά, βειηηψλεη θαη επεθηείλεη  ηα θιαδηθά εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα. Απνηειεί ηε βάζε θαη ηελ εγγχεζε ησλ ζεκειησδψλ κηζζνινγηθψλ θαη 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ  γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ. Πεξηέρεη βειηησκέλε ξήηξα 

πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο, πνπ δελ ηειεί πιένλ ππφ ηελ αίξεζε ησλ πιάλσλ 

εμπγίαλζεο ησλ Σξαπεδψλ. Πξνζηαηεχεη ην εηζφδεκα ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ κε 

θάιπςε κέξνπο ησλ απσιεηψλ. Μεηά απφ 7 ρξφληα θαζήισζεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, 

ιφγσ ηεο κλεκνληαθήο θξίζεο, ε ΟΣΟΔ πέηπρε λα αξρίζεη, επηηέινπο, ε απνθαηάζηαζε 

ησλ εηζνδεκαηηθψλ απσιεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, ζπάδνληαο ηε 

ινγηθή ησλ κεηψζεσλ θαη ηεο θαζήισζεο ησλ απνδνρψλ αιιά θαη απνθξνχνληαο ηηο 

επίκνλεο επηδηψμεηο ησλ εξγνδνηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηζζνιφγην δχν ηαρπηήησλ 

θαζειψλνληαο ηηο απνδνρέο ησλ λεφηεξσλ ζπλαδέιθσλ. Μεηψλεη ην σξάξην  
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ζπλαιιαγψλ θαηά 30 ιεπηά ηελ εκέξα απφ Γεπηέξα έσο θαη Πέκπηε. Γηαηεξεί ην κεησκέλν 

επηηφθην 2% θαη ηε δηάξθεηα 40 εηψλ ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ. 

Πεξηέρεη ξχζκηζε-πιαίζην γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο απφδνζεο, ελσ βειηηψλεη παξνρέο, 

άδεηεο θαη ξπζκίζεηο γηα δηεπθνιχλζεηο ΑΜΔΑ θ.ι.π. 

- Παξελέβε ελεξγά γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θιαδηθψλ Δ, ζε ππνζηήξημε ησλ 

ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο.   

- Παξελέβε δεκφζηα θαη ελεξγά γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ θαηάξγεζε θπβεξλεηηθψλ 

αλαηξνπψλ ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ηνπο ζεζκνχο  θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.  Αλαηξνπψλ πνπ ππνλνκεχνπλ θαη δπλακηηίδνπλ ηνλ 

θνηλσληθφ δηάινγν, ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. ε 

ζπληνληζκφ κε ηε ΓΔΔ, ε ΟΣΟΔ ζπκκεηείρε ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ απφζπξζε 

δηαηάμεσλ πνπ πεξηφξηδαλ ή θαηαξγνχζαλ εξγαζηαθά θαη ζπιινγηθά δηθαηψκαηα.   

(https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15306YpErgasias.pdf)  

- „Δθαλε επαλεηιεκκέλα δηαβήκαηα, παξεκβάζεηο  θαη πξνηάζεηο ζηελ Κπβέξλεζε, ηηο 

Σξάπεδεο, ην ΣΥ θαη ζηα θφκκαηα, γηα ηα θφθθηλα δάλεηα, ηελ εξγαζία, ηελ θαηάζηαζε θαη 

γηα ηνλ ξφιν ηνπ Σξαπεδηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ ρ/π ζπζηήκαηνο.    

- Πέηπρε λα απνηξέςεη  νκαδηθέο απνιχζεηο θαη θαηάιπζε δηθαησκάησλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο δξαζηεξηνηήησλ   ησλ Σξαπεδψλ ζηνπο servicers, κε 

απνθνξχθσκα ηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηηο απνιχζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, πνπ έιεμαλ 

ζεηηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

- Τπνζηήξημε ζπζηεκαηηθά  ηα ζσκαηεία-κέιε  γηα ζπκθσλίεο κεηαβίβαζεο 

πξνζσπηθνχ ζηνπο servicers πνπ λα ζσξαθίδνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη λα κε ζίγνπλ 

θιαδηθά δηθαηψκαηα. Δκβιεκαηηθή ζε απηφ ην πιαίζην ππήξμε ε ζπκθσλία ΟΣΟΔ-ΔΣΠ-

Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Με ην δηακνξθσκέλν απφ ηελ πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο θαη εξήκελ ηεο ΟΣΟΔ, ζεζκηθφ πιαίζην (λ.4354/2015, 

λ.4601/2019) «ζηξψζεθε ην ραιί» γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ηέηνηεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο. 

Υσξίο ηε ζπκθσλία ΟΣΟΔ-ΔΣΠ-Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη κε βάζε ηνλ παξαπάλσ λφκν, ε 

κεηαβίβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε λέα εηαηξεία, (πνπ δελ είλαη «εηζπξαθηηθή» ηνπ λ. 

3758/2009, αιιά ζεζκνζεηεκέλε νληφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα), ζα δηεπφηαλ 

απνθιεηζηηθά απφ ην Π.Γ. 178/2002), ζα είρε δε ψο ζπλέπεηα φινη νη εξγαδφκελνη ηεο 

κνλάδαο RBU ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο αθ‟ ελφο λα πεξάζνπλ ππνρξεσηηθά ζηε λέα 

εηαηξεία, ρσξίο θακηά δπλαηφηεηα επηινγήο, αθ‟ εηέξνπ ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο λα ηζρχεη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2021 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

ηζρχνπζαο Κιαδηθήο χκβαζεο) θαη ηέινο νη ζπλάδειθνη απηνί λα ράζνπλ ηελ 

ηξαπεδνυπαιιειηθή ηδηφηεηα, δειαδή λα απνμελσζνχλ απφ ηνλ θιάδν θαη ηηο ζπιινγηθέο 

ηνπ ζπκβάζεηο. Αληίζεηα, κε ηε ζπκθσλία, πνπ ήηαλ ε ζεηηθή θαηάιεμε ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη κηαο δχζθνιεο  

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15306YpErgasias.pdf
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θαη επίκνλεο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ ΟΣΟΔ θαη ηνλ ΔΣΠ,  δηαζθαιίδνληαη ε 

απαζρφιεζε θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ απφ ηε λέα εηαηξεία, κε δέζκεπζε θαη ηεο ίδηαο ηεο κεηξηθήο Intrum. Γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηελ Intrum Hellas ηζρχνπλ νη θιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο ΟΣΟΔ-

Σξαπεδψλ, ζήκεξα θαη ζην κέιινλ. Σν ζσκαηείν ηνπο ηδξχζεθε κε ππνζηήξημε ηεο ΟΣΟΔ, 

εληάρζεθε ζηε δχλακή ηεο θαη ήδε ππέγξαςε ηελ πξψηε ηνπ επηρεηξεζηαθή Δ γηα ηελ 

παξαπέξα ελίζρπζε  φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Intrum Hellas.  

- Πξνζάξκνζε έγθαηξα ηελ ηαθηηθή θαη ηε δξάζε ηεο ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο παλδεκίαο, πξνηάζζνληαο ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο αιιά θαη 

κε επηηξέπνληαο λα ιεηηνπξγήζεη ε παλδεκία ψο πξφζρεκα γηα ηελ αλαηξνπή 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 ε ΟΣΟΔ εθάξκνζε ζπλεξγαζίεο θαη 

ζπλδηαζθέςεηο Γξακκαηεηψλ, αιιά θαη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Γ. θιπ νξγάλσλ, θαζψο θαη 

ζπλαληήζεηο κε Γηνηθήζεηο Σξαπεδψλ θαη θπβεξλεηηθά ζηειέρε  κέζσ ηειεδηάζθεςεο, κε 

ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο ΟΣΟΔ, 

έιαβε δε έγθαηξα φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.   

- Δπηθαηξνπνίεζε ηηο επεμεξγαζίεο ηεο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηελ εξγαζία θαη ηηο 

δηαθαηλφκελεο λέεο πξνθιήζεηο κεηά ηελ παλδεκία, κε ζπζηεκαηηθέο θακπάληεο θαη 

παξεκβάζεηο ζε γεληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ελάληηα ζηε ζπξξίθλσζε ησλ ηξαπεδψλ, ζην 

θιείζηκν θαηαζηεκάησλ θαη ζε επηινγέο ηξαπεδηθνχ απνθιεηζκνχ κέξνπο ηεο πειαηείαο, 

ησλ κηθξνκεζαίσλ, αγξνηψλ θαη επαγγεικαηηψλ, ζπρλά ζε βάξνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη 

ηεο αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  

- Δπαλίδξπζε θαη ελίζρπζε ηα λνκαξρηαθά παξαξηήκαηα. Σα 20 Ννκαξρηαθά 

Παξαξηήκαηα ηεο Ο.Σ.Ο.Δ., πξνζέδσζαλ ζηνπο αγψλεο ηνπ θιάδνπ ηελ απαξαίηεηε 

πεξηθεξεηαθή δπλακηθή. Αλέπηπμαλ θαη αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο 

ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνψζεζεο ησλ ζέζεσλ ηεο ΟΣΟΔ ζηα 

ηνπηθά ΜΜΔ. Μαδί κε ηνπο πιιφγνπο-κέιε, ζηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ ηηο ζπλερείο θαη 

αιιεπάιιειεο παξεκβάζεηο θαηά ηνπ θιεηζίκαηνο θαηαζηεκάησλ δηθηχνπ ησλ Σξαπεδψλ 

θαη ηηο ζπληφληζαλ κε αλάινγεο δηεθδηθήζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, πνιηηηθψλ θνξέσλ, επαγγεικαηηψλ, αγξνηψλ, κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

θιπ).   

- Μέζα απφ ζπζηεκαηηθέο ηειεδηαζθέςεηο θαη ζπλεξγαζίεο ησλ Γξακκαηεηψλ Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ, Υ/π πζηήκαηνο θαη Νέσλ κε ηηο πκβνχινπο ηεο ΟΣΟΔ, δηακφξθσζε, απφ ηα 

ηέιε ηνπ 2020, νινθιεξσκέλν πιαίζην πξνηάζεσλ ξχζκηζεο γηα ηελ ηειεξγαζία θαη 

ην δηθαίσκα απνζχλδεζεο. Σηο ζέζεηο απηέο (βιέπε 

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak5821.pdf), ε ΟΣΟΔ ηηο θαηέζεζε ζηνλ αξκφδην 

Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη  ζηε ζπλέρεηα κε επηζηνιέο ηεο ζηε ΓΔΔ, ε νπνία ηηο έιαβε ππφςε 

θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ δηθνχ ηεο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ γηα ηε ξχζκηζε ηεο ηειεξγαζίαο,  

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak5821.pdf
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θαζψο θαη ζηα πνιηηηθά θφκκαηα. Σηο δεκνζηνπνίεζε, επίζεο, επξχηεξα ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο, κε αλαθνηλψζεηο, ηειεδηαζθέςεηο Γξακκαηεηψλ θαη πεξηθεξεηαθέο 

δηαζθέςεηο.  

- Αλέιαβε πξψηε ηελ πξσηνβνπιία γηα εηδηθή θιαδηθή ξχζκηζε-πιαίζην, κε ηελ 

επεμεξγαζία ηεθκεξησκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο δέζκεο ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

Σειεξγαζία, απέζηεηιε εηδηθή Πξφζθιεζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην ζέκα ζηηο Σξάπεδεο. 

(βιέπε ζρεηηθά  https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak6721.pdf )  θαη μεθίλεζε 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

- Αληηηάρζεθε ζηηο αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ πνπ ε 

Κπβέξλεζε θαηέζεζε ζηε Βνπιή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2021, κε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο θαη 

αληηπξνηάζεηο,(https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf),κε παξεκβάζεηο 

ζηνλ δεκφζην δηάινγν θαζψο θαη ζηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή, αιιά θαη κε ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ζηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο.    

- Πξνάζπηζε,  κε ζπλδηθαιηζηηθά θαη κε έλδηθα κέζα, ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, βάδνληαο ζε λέα βάζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο Σξάπεδεο θαη 

ηελ Κπβέξλεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ παξνρψλ ηνπ η. ΣΑΤΣΔΚΧ.   

- Βειηίσζε ηηο παξεκβάζεηο θαη ηνλ  ζπληνληζκφ ηεο κε ηα επξσπατθά ζπλδηθάηα ηνπ 

θιάδνπ, αμηνπνηψληαο ζπλδηθαιηζηηθέο ζπλαληήζεηο, ζπλδηαζθέςεηο θαη ζπλέδξηα. ε 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ε ΟΣΟΔ ζπκκεηείρε ελεξγά, πξνσζψληαο ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ θιάδνπ  θαη ζπλδηακνξθψλνληαο, πξφζθαηα, ηηο ζέζεηο ηεο UNI γηα ηελ ηειεξγαζία θαη 

ην δηθαίσκα απνζχλδεζεο.   

- Δπέλδπζε, παξά ηηο ζπλερηδφκελεο -θαη γλσζηέο ζε φινπο καο - δπζθνιίεο πξφζβαζεο 

ζηα ΜΜΔ, ζηελ απνηειεζκαηηθή δηάδνζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο απήρεζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ 

ζ.θ. ηνπ θιάδνπ  ζηνπο ζπλαδέιθνπο  θαη ζηελ θνηλή γλψκε, κε πιήζνο αλαθνηλψζεσλ, 

δειηίσλ ηχπνπ, επηζηνιψλ θαη δεκφζησλ παξεκβάζεσλ ζε θφκκαηα, Σξάπεδεο, Κπβέξλεζε 

θαη Βνπιή, αιιά θαη κε θακπάληεο δηαδνζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ ζ.θ. ηνπ θιάδνπ θαη 

ρηηζίκαηνο ζπκκαρηψλ κε ηελ θνηλή γλψκε θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.   

 

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak6721.pdf
https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf
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Β. Οι βαζικέρ εξελίξειρ 

1. Οη εμειίμεηο ζην ρ/π ζχζηεκα 2018- 2021 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ην ηέινο ηνπ 2018 θαη απφ ην 32ν πλέδξην, 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο, ιεηηνπξγηθέο θη νξγαλσηηθέο εμειίμεηο θαζψο 

θαη απφ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ εηθφλα, ζηα κεγέζε θαη ζηελ εηαηξηθή δηάξζξσζε ηνπ 

θιάδνπ.  

1.1. Οη κεηαβνιέο ζε βαζηθά κεγέζε. 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ στην Ελλάδα 
2008 2018 2019 2020 

(2021) 

Πλήθος πιστωτικών ιδρυμάτων εμπορικών τραπεζών 49 29 28 30 

Πλήθος πιστωτικών ιδρυμάτων συνεταιριστικών τραπεζών * 16 7 7 6 

Καταστήματα εμπορικών τραπεζών 
3.967 1.896 1.748 

1.656  

(1550) 

Καταστήματα συνεταιριστικών τραπεζών 126 85 86 46 

Αριθμός ΑΤΜ 7.578 5.744 5.850 5.910 

Αριθμός Προσωπικού στα πιστωτικά ιδρύματα 
66.165 39.383 36.727 

33.097 

(31.163) 

Αριθμός Προσωπικού στους credit servicers – Eταιρείες Διαχείρισης    ~4.050 

Αριθμός καταστ. εμπoρικών τραπεζών ανά 1.000km2 31,16 14,93 13,78 13,08 

Αριθμός καταστ. συνεταιριστικών τραπεζών ανά 1.000km2 1,10 0,71 0,72 0,40 

Αριθμός ΑΤΜ ανά 1.000km2 58.79 44.56 45.38 45.85 

Αριθμός καταστ. εμπoρικών τραπεζών ανά 100.000 ενήλικες 42,62 20,87 19,24 18,22 

Αριθμός καταστ. συνεταιριστ.  τραπεζών ανά 100.000 ενήλικες 1,51 1,00 1,01 0,56 

Αριθμός ΑΤΜ ανά 100.000 ενήλικες 80,43 62,28 63,37 63,88 

πηγή: Δ.Ν.Σ. - Financial Access Survey 

* οι μεταβολές στις συνεταιριστικές τράπεζες οφειλονται στον μετασχηματισμό της Παγκρήτιας Τράπεζας, ** 2010  *** τελ. Στοιχεία 

2014 

 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα: 

 Ζ ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα, ζεκείσζε κείσζε 

θαηά 21,2% απφ 39.557 εξγαδφκελνπο ζην ηέινο ηνπ 2018 ζε 31.163 ηνλ Ινχλην ηνπ 

2021 κε πεξαηηέξσ ηάζεηο κέησζεο κέρξη ηα ηέιε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  ελψ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2020, ε κείσζε ήηαλ 16%, έλαληη κείσζεο κφλν θαηά 2,4% ζηηο ηξάπεδεο ζηελ 

Δπξσδψλε. Οη κεηψζεηο απηέο έγηλαλ κε αιιεπάιιεια πξνγξάκκαηα εζεινχζηαο εμφδνπ. 

Παξάιιεια, ζηηο λέεο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ ( Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο 

απφ Γάλεηα θαη Πηζηψζεηο), νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 

αλέιαβαλ ηε δηαρείξηζε ησλ ΜΔΑ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, απαζρνινχληαη άλσ ησλ 

4.000 εξγαδφκελσλ εθ ησλ νπνίσλ άλσ ησλ 2.000 πξνέξρνληαη απφ ηηο ηξείο εθ ησλ 

ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ. 
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 Μεηαμχ 2018 θαη επη. 2021  δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 385 ή ην 19,4% ησλ  

θαηαζηεκάησλ, θπξίσο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ελψ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παλδεκίαο σο ηνλ Ηνχλην 2021 ζηακάηεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 264 θαηαζηήκαηα. ηελ 

επξσδψλε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020 ε κείσζε ήηαλ 12,21%. 

 Tν ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα,ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο ΔΒΑ, απμήζεθε θαηά €50δηο απφ ηα 243,4 ζηα 293,5δηο ή θαηά 20,5% 

έλαληη αχμεζεο 11% ζηηο ηξάπεδεο ζηελ Δπξσδψλε, παξά ην ζεκαληηθφ πνζφ ηηηινπνίεζεο 

θαη πψιεζεο ΜΔΓ.2 

 Σν ελεξγεηηθφ ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ΜΔΓ, απμήζεθε απφ ηα €51εθ. ηνλ Γεθ. 2018 

ζην €1,288δηο ηνλ Ινπλ.2021  ελψ ην ππφινηπν ησλ δαλείσλ πνπ δηαζέηνπλ πξνο 

δηαρείξηζε απμήζεθε απφ ηα €17,893δηο ζηα €61,754δηο αληίζηνηρα. 

 Ζ ζπλνιηθή κείσζε ησλ ΜΔΓ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

απφ ην ηέινο ηνπ 2018 σο ηνλ Ινχλην ηνπ 2021, μεπέξαζε ηα €52,4δηο ελψ ην πνζνζηφ 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κεηψζεθε απφ ην 41,3% ηνλ Γεθ.2018 ζην 14,8% ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2021, παξακέλεη νκσο πςειφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε Δπξσδψλε, ελψ 

αλακέλεηαη πεξαηηέξσ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ, θάησ ηνπ 10% εληφο ηνπ 2022, 

θζάλνληαο ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. 

 Οη θαηαζέζεηο θαη ηα ξέπνο πειαηψλ, απμήζεθαλ θαηά 49 δηο επξψ, θαη έθηαζαλ ζηα 

€216,9δηο απφ  €167,9δηο ζην ηέινο ηνπ 2018 ελψ ζεκεηψζεθε αχμεζε θαη ησλ ελήκεξσλ 

ρνξεγήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαηά €20,6δηο, κεηαμχ Γεθ. 2018 θαη Ηνπλίνπ 2021.  

 Οη επαλαιακβαλφκελεο Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ (ρσξίο ηα θφζηε εζεινχζησλ εμφδσλ) 

ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ Σξαπεδψλ,  

κεηψζεθαλ, απφ ην ηέινο ηνπ 2018 σο ην ηέινο ηνπ 2020, θαηά €151εθ. ή θαηά 8,6%. 

Δάλ ιάβνπκε ππφςε ηελ αλακελφκελε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο κέρξη  ην ηέινο ηνπ 2021, 

θαζψο θαη ηα νθέιε απφ ηα πξνγξάκκαηα απνρψξεζεο ηνπ 2020,  ε κείσζή ηνπο 

αλακέλεηαη λα θπκαλζεί  ζπλνιηθά κεηαμχ 15% θαη 20% ζην δηάζηεκα 2018-2021. 

 Ο Γείθηεο Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ πξνο Λεηηνπξγηθά Έζνδα (Cost to Income Ratio) κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ (EBA Risk Dashboard Q1 2021) γηα ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 είλαη ν ρακειφηεξνο ζε φιε ηελ Δ.Δ. θαη αλέξρεηαη ζην 37,4% 

απφ 53,4%  ην β εμάκελν ηνπ 2018. Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ζηελ Δπξσδψλε αλέξρεηαη ζην 

64,69% ην α ηξίκελν ηνπ 2021.  

 

1.2. Βαζηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο. 

 

Σα βαζηθά γεγνλφηα θαη εμειίμεηο ζην ρ/π ζχζηεκα απφ ην ηέινο ηνπ 2018 κέρξη ζήκεξα 

πεξηιακβάλνπλ:  

 

                                                           
2
 Μ.Ε.Δ = Μθ εξυπθρετοφμενα Δάνεια. 
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1. ηελ ελεξγνπνίεζε, κεηά ηε ςήθηζε ηνπ Ν.4354/2015 θαη  ζε ιεηηνπξγηθφ πιένλ 

επίπεδν, ησλ  λέσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νληνηήησλ δηαρείξηζεο κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant θ.α.) σο ζπγθνηλσλνχληα 

δνρεία γηα ηε κεηαθνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη λέεο 

εηαηξείεο απνξξφθεζαλ θαη ζα απνξξνθήζνπλ ζχληνκα ην πξνζερέο  δηάζηεκα (ηέινο 

2022), ην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην Μ.Δ.Γ. ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, αιιά θη φπνηα λέα 

κεγέζε εκθαληζηνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλακέλεηαη λα επηιπζεί ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

πνπ νη Σξάπεδεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ φιε ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σίζεληαη έηζη νη βάζεηο γηα ηε κειινληηθή πνξεία, βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ησλ Σξαπεδψλ, 

ψζηε απηέο λα επαλέιζνπλ ζε θεξδνθνξία θαη λα θαηαζηνχλ πξαγκαηηθνί ρξεκαηνδφηεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο γηα κηα βηψζηκε αλαπηπμηαθή πνξεία.  

 

Οη λέεο νληφηεηεο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο αλέιαβαλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ησλ Σξαπεδψλ, ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2021 δηαρεηξίδνλην πάλσ απφ €61,7δηο δαλείσλ έλαληη 6,9δηο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018. 

Οπσο πξνβιέπεηαη, απηέο  αδεηνδνηνχληαη θαη επνπηεχνληαη, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2021 είραλ ζπλνιηθά αδεηνδνηεζεί 25 Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο απφ Γάλεηα θαη 

Πηζηψζεηο (Δ.Γ.Α.Γ.Π.) 

 

Δπηπξφζζεηα θαη ζην πιαίζην επίιπζεο ησλ Μ.Δ.Γ., ηξείο απφ ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο 

ηξάπεδεο, αμηνπνηψληαο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν.4601/2019), πξνρψξεζαλ ζηνλ 

εηαηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο κε  ηε κέζνδν ηoπ hive down3. Απηφ, πξνθεηκέλνπ αθ‟ ελφο 

λα δηνρεηεχζνπλ ηα ΜΔΓ, αθ εηέξνπ -θαη θπξίσο- γηα λα απνθχγνπλ ηελ θαηαγξαθή δεκηψλ 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο απφ ηελ πψιεζε-ηηηινπνίεζε ησλ ΜΔΓ, παξάιιεια κε ηελ ειάρηζηε 

επηβάξπλζε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ απηήλ.  

 

ε αληίζεζε κε ηε ζπγθξνηεκέλε, εληαία αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ ΜΔΓ κε ηε δεκηνπξγία 

εζληθήο bad bank,  φπσο ε ΟΣΟΔ είρε έγθαηξα θαη ηεθκεξησκέλα πξνηείλεη, ε ιχζε πνπ ηειηθά 

πξνθξίζεθε ζπλνδεχηεθε γηα άιιε κηα θνξά απφ ηελ θεθαιαηαθή ζηήξημε ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ 

θξαηηθψλ εγγπήζεσλ χςνπο €23δηο, κε ην πξφγξακκα Ζξαθιήο Η θαη ΗΗ θαη ρσξίο θακία 

πεξαηηέξσ θξαηηθή παξέκβαζε, απαίηεζε ή θαη έιεγρν.   

Παξ‟ φηη ην ζρέδην «Ζξαθιήο» εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα πεξί κε θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή.  Δπί ηεο νπζίαο, ην ζρέδην 

Ζξαθιήο απνηειεί κηα λέα θαη ηέηαξηε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, αθνχ ζε  

 

 
                                                           
3 Δθμιουργία  ομιλικισ εταιρείασ ςυμμετοχών και απόςχιςθ τθσ τραπεηικισ δραςτθριότθτασ ςε νζα 

κυγατρικι τθσ εταιρείασ ςυμμετοχών. 
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πεξίπησζε θαηάπησζεο ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ην θξάηνο ζα θαηαβάιεη ζε κεηξεηά ην 

πνζφ ηεο εγγχεζεο πξνο ηνπο θαηφρνπο ησλ δηαθξαηνχκελσλ ηίηισλ.   

Οη λέεο θξαηηθέο εγγπήζεηο, θαιχπηνπλ θεθαιαηαθά ηηο ινγηζηηθέο δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ, 

κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ δαλείσλ (αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ) θαη ηεο ζπλήζσο 

ρακειφηεξεο ηηκήο ηηηινπνίεζεο-πψιεζήο ηνπο ζην S.P.V., πνπ ζα αγνξάζεη ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ.  

Δμίζνπ επηβαξπληηθά γηα ηε δεκφζηα πεξηνπζία θαη γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ιεηηνχξγεζε ε 

αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ίδξπζεο ηνπ Σ.Υ.. Ζ αλαζεψξεζε παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα πψιεζεο ησλ δηαθξαηνχκελσλ απφ ην ΣΥ κεηνρψλ ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζε 

ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ αληζνκεξή θαη βιαπηηθφ ηξφπν, ε 

αλαζεψξεζε δηεπθφιπλε ηελ απνεπέλδπζε ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πξνο 

φθεινο ησλ λέσλ/πθηζηάκελσλ ηδησηψλ κεηφρσλ (Ν.4783/2021).  

2. ηνλ ελ γέλεη ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ Σξαπεδψλ, ν νπνίνο εληζρχζεθε 

θαηαιπηηθά θαη δηαηεξείηαη κε αθνξκή ηελ παλδεκία,  ηφζν ζην επίπεδν ησλ 

ηερλνινγηθψλ επελδχζεσλ ησλ ηξαπεδψλ (ζε ππνδνκέο, εμνπιηζκφ θαη λέεο εθαξκνγέο 

απηνκαηνπνίεζεο), φζν θαη θπξίσο κέζα απφ ηε αλαγθαζηηθή κεηαζηξνθή ησλ πειαηψλ 

απφ ηα γθηζέ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε θπζηθή παξνπζία ζηα θαηαζηήκαηα, ζηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο θαη ηα ςεθηαθά θαλάιηα εμππεξέηεζεο (e-banking, mobile banking, ATM, 

APS).  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο παξαζέηνπλ ζηηο πξφζθαηεο εηαηξηθέο 

ηνπο παξνπζηάζεηο, πάλσ απφ ην 90% ησλ ζπλνιηθψλ ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ γίλνληαη 

ζήκεξα απφ ηα ςεθηαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο, αληί ζηα ηακεία ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ.   

Χο απφξξνηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, νη ηξάπεδεο κεηαζρεκαηίδνπλ ζηαδηαθά ηε δνκή θαη ηνλ 

ξφιν ησλ θαηαζηεκάησλ δηθηχνπ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηά, ζε ρψξνπο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη παξνρήο θάζε είδνπο ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ,  

αληηθαζηζηψληαο ζπλερψο ηακεηαθέο εξγαζίεο. 

 

3. ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνεγνχκελσλ θαη ηε ζπλέρηζε πινπνίεζεο λέσλ πιάλσλ 

αλαδηάξζξσζεο ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ. Σα πιάλα απηά πεξηιάκβαλαλ 

ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο αιιά απζαίξεηνπο δείθηεο πινπνίεζεο, ηφζν γηα ηνλ αξηζκφ 

θαηαζηεκάησλ φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ, παξάιιεια κε  ηηο ελέξγεηεο  αχμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νπνία πξνρψξεζαλ νη ηξάπεδεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ θαη ζηηο 

πσιήζεηο / ηηηινπνηήζεηο ησλ Μ.Δ.Γ.  

4. ηελ επηθέληξσζε ησλ Σξαπεδψλ ζε βαζηθέο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (core 

banking). Ζ επηθέληξσζε απηή, πνπ ελέηεηλε ηηο ηάζεηο εμσηεξίθεπζεο δξαζηεξηνηήησλ, 

θαζνδεγήζεθε απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ επξσπατθνχ επνπηηθνχ κεραληζκνχ γηα κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ, απφ ηνλ ςεθηαθφ  κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο  

 



19 

 

 

κνληέινπ θαη ηέινο απφ ηηο απμαλφκελεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζε 

επίπεδν κεκνλσκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (S.R.E.P.)4 

 

5. ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ νξίσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ηε ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ επηπέδσλ ξεπζηφηεηαο, αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ εηδηθά πξνο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ζεηηθή 

πηζησηηθή επέθηαζε ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο.  

 

6. ηε ζεκαληηθή, φπσο ήδε είδακε, κείσζε ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, ηνπ αξηζκνχ 

εξγαδφκελσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο. Γεκηνπξγήζεθαλ 

έηζη ζεκαληηθά εκπφδηα, εάλ φρη ζπλζήθεο ηξαπεδηθνχ απνθιεηζκνχ,  ζηελ νκαιή  

πξφζβαζε ηεο πειαηείαο, θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα, 

θαζψο  θαη ησλ ζπκπνιηηψλ καο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή κε ρακειή πξφζβαζε/ εμνηθείσζε 

κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, ζε βαζηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα.  

2. Σα λέα δεδνκέλα ηεο παλδεκίαο 

Ζ παλδεκία δελ πξνθάιεζε, αιιά ελέηεηλε φια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ήδε 

αληηκεηψπηδαλ νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν:  

 ηζνπεδσηηθέο πνιηηηθέο κείσζεο θφζηνπο, κε δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζην δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ θαη ζηελ απαζρφιεζε, κέζσ εζεινχζησλ εμφδσλ  

 απφπεηξεο πεξηνξηζκνχ  ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη απνδπλάκσζεο ησλ 

ζπλδηθάησλ.  

Σν ζ.θ. ηνπ θιάδνπ έδσζε θαη δίλεη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ησλ ζπλαδέιθσλ, πνπ δίλνπλ θαζεκεξηλά ηε κάρε ζηελ πξψηε γξακκή, γηα ηε δηαζθάιηζε 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νκαιήο δηελέξγεηαο ησλ πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ηεο 

πειαηείαο.  

Γηα απηφ ε ΟΣΟΔ παξελέβε επαλεηιεκκέλα θαη ζπζηεκαηηθά γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο εξγαδφκελσλ θαη πειαηψλ, θαζψο θαη γηα θαηάιιειεο 

δηεπθνιχλζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηδηαίηεξα ζηηο εππαζείο νκάδεο.  

Αληίζεηα νη ηξαπεδίηεο, φπσο θαη άιια ηζρπξά εξγνδνηηθά ζπκθέξνληα, δελ δηζηάδνπλ λα 

αμηνπνηνχλ ηελ παλδεκία γηα λα εληείλνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε, ζηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ζηα ζπλδηθάηα.  

Απηά ηα ζπκθέξνληα εληζρχνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, πνπ επηθαιείηαη ηελ «αλάγθε 

κεηαξξπζκίζεσλ» γηα λα «νξζνπνδήζεη γξήγνξα ε νηθνλνκία», φηαλ ηειεηψζνπκε κε ηελ 

παλδεκία. 

                                                           
4  Supervisory Review and Evaluation Process- Διαδικασία εποπτικοφ ελζγχου και αξιολόγησης 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/2021/html/ssm.srepaggregateresults2021.en.html
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Οη Σξαπεδίηεο αμηνπνίεζαλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ παλδεκία ψο επηηαρπληή γηα ηελ 

απξφζθνπηε επηβνιή εθαξκνγψλ ςεθηνπνίεζεο, φπσο είλαη ε ηειεξγαζία,   

 ζπρλά ζε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηηο δηαζέζηκεο δεμηφηεηεο θαη ηηο αληνρέο ησλ 

πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ή ηεο αλάγθεο απνηξνπήο ηνπ ηξαπεδηθνχ απνθιεηζκνχ 

επάισησλ θαηεγνξηψλ ηεο πειαηείαο ή αθφκα θαη νιφθιεξσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ  

 ρσξίο ηηο αλαγθαίεο δηαζθαιίζεηο, πνπ λα απνηξέςνπλ δηαθξίζεηο, έμαξζε ησλ 

αληζνηήησλ θαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ.   

 

Με πξφζρεκα ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, επηρεηξεζαλ λα παγηνπνηήζνπλ 

βιαπηηθνχο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φξνπο θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζα είλαη δχζθνιν λα 

αλαηξαπνχλ ζην κέιινλ.   

Ζ ςεθηνπνίεζε επηηαρχλζεθε κε πνιηνξθεηηθφ θξηφ, ζε απηή ηε θάζε, ηελ Σειεξγαζία, 

πνπ  αλαδεηθλχεηαη ζε κείδνλα πξφθιεζε.  

Πάλσ απφ ην 60-70% ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ησλ Σξαπεδψλ θαη ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπο ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ, εξγάζηεθε απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 κε θαζεκεξηλή ή 

ελαιιαζζφκελε ηειεξγαζία.  

Ζ ΟΣΟΔ εμαξρήο αληηιήθζεθε φηη έπξεπε λα πξνηάμεη φξηα θαη θαλφλεο πξνζηαζίαο γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο πάζεο θχζεσο κνξθέο θαη εθδνρέο ηεο ηειεξγαζίαο, πνπ φπσο 

φια -θαη ηδίσο νη πξνζέζεηο ησλ ηξαπεδηηψλ- δείρλνπλ, πηζαλφηαηα ήιζε γηα λα κείλεη ζηνλ 

θιάδν.    

Γηα απηφ επεμεξγάζηεθε έγθαηξα νινθιεξσκέλεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην ζέκα ηεο 

Σειεξγαζίαο.   

Κεληξηθή ζέζε ηεο ΟΣΟΔ είλαη φηη ρξεηάδνληαη ζπκπιεξψζεηο - βειηηψζεηο ζην 

πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα σξάξηα θαη ηελ ηειεξγαζία. ( ι.ρ. θαηάξγεζε ηεο 

ππεξεξγαζίαο, δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ππεξσξηψλ εηδηθά ζε θιάδνπο πνπ κεηψλνπλ ηελ 

απαζρφιεζε, φπσο ν ηξαπεδηθφο, ζπζηήκαηα ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο).  Απηέο ζα βειηηψλνληαη κε Δ πνπ ζα δηακνξθψλνπλ ην αλαγθαίν πιαίζην 

αζθαιείαο γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη δελ ζα επαθίεληαη ζηελ εηεξνβαξή αηνκηθή 

δηαπξαγκάηεπζε.    

Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, ε ΟΣΟΔ, ήδε απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2020: 

 Εήηεζε ηε ζέζπηζε βειηησηηθψλ ξπζκίζεσλ εμεηδίθεπζεο ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ 

γηα ηελ ηειεξγαζία, φπσο :  

 

 



21 

 

 

o δηαζθάιηζε γλήζηαο ζπλαίλεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, κε αλνηθηφ δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο νπνηεδήπνηε, εθφζνλ δελ ζεσξεί επσθειή ηελ ηειεξγαζία, 

ρσξίο ζπλέπεηεο ή βιαπηηθή κεηαβνιή. 

o επαξθή θαηαγξαθή θαη επνπηεία απφ ην ΔΠΔ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ηήξεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ρσξίο εθπηψζεηο ζηελ 

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία θαη ζηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη ρσξίο 

κεηάζεζε ζηνλ εξγαδφκελν  επζπλψλ πνπ ηνπ δελ αλήθνπλ.   

o πιήξε θάιπςε γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη έιεγρν γηα επαγγεικαηηθέο 

αζζέλεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεξγαζίαο. 

o εχινγε απνδεκίσζε γηα δηακφξθσζε θαη δηάζεζε ηδησηηθνχ ρψξνπ σο 

ρψξνπ εξγαζίαο, φπσο ήδε πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. 

o θάιπςε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ηα νπνία ν 

εξγαδφκελνο επσκίδεηαη, αληί ηνπ θαλνληθά ππφρξενπ εξγνδφηε.  

 Εήηεζε ηε ζέζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςεθηαθήο απνζχλδεζεο (κε ηαπηφρξνλε ξεηή 

ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ πξντζηάκελνπ λα κελ αμηψλνπλ απφ ηνλ εξγαδφκελν ή 

ηειεξγαδφκελν λα ζπλδέεηαη, λα ιακβάλεη ή λα απαληά ζε ππεξεζηαθέο θιήζεηο θαη e-

mails εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη εξγάζηκσλ εκεξψλ, θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια ηερληθά κέηξα), φπσο ππάξρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο  Δ.Δ κε λφκν ή 

Δ.   

 Εήηεζε ηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο απφ απφζηαζε απφ ηηο Αξρέο αιιά θαη απφ ηα αξκφδηα ζπλδηθάηα.  

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2021 έγηλε ζεκαληηθή παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηνλ δεκφζην δηάινγν, κε ηελ 

θαηάζεζε Τπνκλήκαηνο ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε 10 αξρέο-πιαίζην γηα ηε ξχζκηζε ηεο Σειεξγαζίαο.  

 

Ζ ΟΣΟΔ εηαλ ε πξψηε Οκνζπνλδία πνπ, αληαπνθξηλφκελε θαη ζε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ 

Τπνπξγνχ ελφςεη ηεο θαηάζεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ, επεμεξγάζηεθε θαη θαηέζεζε 

έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην αξρψλ θαη πξνηάζεσλ ξχζκηζεο ηεο Σειεξγαζίαο,  

(https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15521YpThleergasia.pdf), φπσο θαη ε πξψηε πνπ ήδε 

μεθίλεζε εηδηθή θιαδηθή δηαπξαγκάηεπζε κε νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο, γηα λα ξπζκηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά θαη ζε ζπιινγηθή βάζε ηα ζρήκαηα ηειεξγαζίαο θαη νη φξνη εξγαζίαο ησλ 

ηειεξγαδφκελσλ πξψηα ζηνλ θιάδν θαη ζηε ζπλέρεηα κε επηρεηξεζηαθέο Δ. 

 

Ζ παλδεκία επηηάρπλε ηελ πξνζπάζεηα ησλ Σξαπεδψλ λα πεξηθφςνπλ παξαπέξα ην 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη λα κεηψζνπλ ηελ απαζρφιεζε κε λέεο εζεινχζηεο. Οη Σξάπεδεο 

ζπλερίδνπλ ζε κηα ηπθιή ινγηθή ζπξξίθλσζεο θαη πεξηθνπήο θφζηνπο,  επηθαινχκελεο ηελ 

«αικαηψδε πξφνδν ζηελ ςεθηνπνίεζε» θαη ηε «δξαζηηθή αιιαγή ζηηο ζπλαιιαθηηθέο 

ζπλήζεηεο ηεο πειαηείαο» πνπ έθεξαλ ε παλδεκία θαη ηα lockdown.    

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15521YpThleergasia.pdf
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Οη Σξαπεδίηεο πξνθαλψο δελ βιέπνπλ ή κάιινλ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο νπξέο θαη ηνλ 

ζπλσζηηζκφ έμσ απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα ΑΣΜ. Ξερλνχλ φηη νη «αικαηψδεηο απμήζεηο» ζηηο 

ςεθηαθέο ζπλαιιαγέο πεγάδνπλ απφ ηδηαίηεξα ρακειά κεγέζε εθθίλεζεο. 

πλεηδεηά παξαβιέπνπλ φηη:  

o νη ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο ζηελ παλδεκία δηακνξθψζεθαλ  κέζσ ησλ θνξνινγηθψλ 

θαλφλσλ (ι.ρ. δαπάλεο κε θάξηεο γηα ρηίζηκν αθνξνιφγεηνπ),  αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ 

κέηξσλ εγθιεηζκνχ (θιεηζηά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα – αλαγθαζηηθή ζηξνθή 

θαηαλαισηψλ ζε e-shopping) θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αλαγθαζηηθά ηέζεθαλ, γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο πειαηείαο, ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο 

ζπλαιιαγψλ ζηα θαηαζηήκαηα. 

o ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνληαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο δελ κπνξεί λα 

απνηεινχλ πξφηππν, νχηε είλαη βέβαην φηη ζα επαλαιεθζνχλ φηαλ επαλέιζνπκε ζε 

πιήξε θαλνληθφηεηα 

Οη Σξάπεδεο δελ  πηννχληαη, νχηε απφ ηηο ζπλερείο δηακαξηπξίεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα 

ην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ δηθηχνπ, αθφκα θαη ζε εκθαλψο απνκαθξπζκέλεο θαη εζληθά 

επαίζζεηεο πεξηνρέο .  

Γελ ηηο ελδηαθέξεη φηη ηνπιάρηζηνλ 30% ηεο πειαηείαο ηνπο (θαη απηνί δελ είλαη κφλν 

ειηθησκέλνη ζπκπνιίηεο καο, πνπ έρνπλ σζηφζν θάζε δηθαίσκα ζε απξφζθνπηε εμππεξέηεζε) 

αδπλαηεί ή δελ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, εμαηηίαο πξνβιεκάησλ ζηηο 

ππνδνκέο, θφζηνπο ζχλδεζεο ή θαη θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, ή εμαηηίαο έιιεηςεο ςεθηαθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.5 

Γελ ζπλεηδεηνπνηνχλ  φηη, φπσο μεθάζαξα αλαδείρζεθε ζηελ παλδεκία, νη βαζηθέο ρ/π 

ππεξεζίεο είλαη νπζηψδεο αγαζφ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, απφ ην νπνίν είλαη 

απαξάδεθην λα απνθιείνληαη ή λα επηβαξχλνληαη δπζαλάινγα, γηα λα έρνπλ πξφζβαζε, 

νιφθιεξεο θαηεγνξίεο ζπκπνιηηψλ καο. 

 

Οη Σξάπεδεο παξαβιέπνπλ φηη ρψξεο πνιχ πην πξνρσξεκέλεο απφ ηελ Διιάδα ζηελ 

ςεθηαθή Σξαπεδηθή θαη ζηηο ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο, δηαηεξνχλ αλαινγηθά κε ηνλ  

 

 
                                                           
5 Αο ζεκεησζεί όηη κε βάζε ην Digital Scoreboard ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, ην πνζνζηό ηνπ 

πιεζπζκνύ ειηθίαο 16-74 εηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ην 2020 (θαη κε ηελ 

επίδξαζε ηεο παλδεκίαο) ήηαλ 40,3% ζηελ Ειιάδα (ηξίηε από ην ηέινο αλάκεζα ζηνπο 28 Ε.Ε), 

έλαληη 66%  θαηά κέζν όξν ζηελ Ε.Ε. Σηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο από ηνλ πιεζπζκό 

ειηθίαο 55-74 εηώλ, ε Ειιάδα είρε ην 2020 ηελ ηειεπηαία ζέζε, κε κόιηο 19%, έλαληη 43% ζηελ Ε.Ε.-

27  
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πιεζπζκφ πνιχ πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα δηθηχνπ θαη εξγαδφκελνπο ζην δπλακηθφ 

ηνπο. 6 

Ο ιφγνο; Δθεί νη Σξάπεδεο παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηε ζηήξημε ηεο 

νηθνλνκίαο, εζηηάδνληαο ζηε δηεχξπλζε ησλ εζφδσλ, αληί λα εμαληινχληαη ζην θπλήγη 

βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη δεηθηψλ θφζηνπο.     

Οη ζπγθξίζεηο είλαη ζπληξηπηηθέο: 

 ζηε ρψξα καο αληηζηνηρνχζε ην 2020 έλαο ηξαπεδνυπάιιεινο ζε  324 θαηνίθνπο, ελσ 

ζηελ Δπξσδψλε έλαο ζε 186 θαηνίθνπο. Με άιια ιφγηα, γηα λα βξίζθεηαη ην ηξαπεδηθφ 

καο ζχζηεκα ζην κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο, ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί κε 42% 

παξαπάλσ εξγαδφκελνπο! 

 ην 2010 είρακε 41,3 θαηαζηήκαηα εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ αλα 100.000 θαηνίθνπο.  Σν 

2020 κφιηο 18,78 θαηαζηήκαηα αλα 100.000 θαηνίθνπο (κείσζε ηνπ δείθηε πάλσ απφ 

50%), έλαληη 38,8 θαηαζηεκάησλ αλα 100.000 θαηνίθνπο ζηελ Ηηαιία, 34,3 ζηελ (πνιχ 

πην πξνρσξεκέλε ςεθηαθά) Γαιιία, 38,2 ζηελ Πνξηνγαιία θαη 49,7 ζηελ Ηζπαλία! 7 

„Οκσο νη Σξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα θιείλνπλ θαηαζηήκαηα θαη λα πηέδνπλ ζε έμνδν ηνπο 

εξγαδφκελνπο -θαη κάιηζηα εθκεηαιιεπφκελεο ηελ έμαξζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ - ελ κέζσ παλδεκίαο! 

 φηαλ ην 2020 ν κέζνο φξνο ζηελ Δπξσδψλε ήηαλ έλα ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα αλα 2.888 

θαηνίθνπο, ζηελ Διιάδα (κε ηφζεο γεσγξαθηθέο θ.α. ηδηνκνξθίεο...) αληηζηνηρνχζε έλα 

θαηάζηεκα αλα 6.298 θαηνίθνπο! 

 αιιά θαη ζηα ΑΣΜ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο, είρακε κείσζε, αλαινγηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ,  έλαληη αχμεζεο ζηελ Δπξσδψλε ζην ίδην δηάζηεκα. Σν 2019 είρακε ζηελ 

Διιάδα 63,4 ΑΣΜ αλα 100.000 θαηνίθνπο έλαληη 90,17 ζηελ Ηηαιία, 98,29 ζηε 

Γαιιία,119,93 ζηε Γεξκαλία, 171, 96 ζηελ Απζηξία. 

 

Τπάξρεη, θαηά ζπλέπεηα, ππεξβνιηθή ζπξξίθλσζε θαη ππνζηειέρσζε ηνπ θιάδνπ ζηελ 

Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηελ αλακθηζβήηεηα πην αλαπηπγκέλε, απφ άπνςε ςεθηαθήο 

Σξαπεδηθήο θαη ζπλαιιαθηηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ θνηλνχ, Δπξψπε.  

 

Απηφ δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, φζν ζε ζπλεηδεηέο επηινγέο 

απνςίισζεο ηνπ εγρψξηνπ Σ., ζε φθεινο μέλσλ, παξαηξαπεδηθψλ θαη άιισλ ρ/π νληνηήησλ 

θαη κε πάγην άιινζη ηα «θφθθηλα δάλεηα», ε επίιπζε ησλ νπνίσλ ειάρηζηε ζρέζε έρεη κε ηε  

                                                           
6 Με ηελ εμαίξεζε ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, νη νπνίεο όκσο 

έρνπλ θαηά πνιύ πςειόηεξα πνζνζηά ρξήζεο ςεθηαθήο Τξαπεδηθήο (θαη αληίζηνηρα αλεπηπγκέλεο 

θαη πξνζηηέο ςεθηαθέο ππνδνκέο) ή/θαη πνιύ πην εθηεηακέλν δίθηπν ΑΤΜs.  

7  Σηνηρεία 2019 
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ζπκπίεζε θφζηνπο, ηδίσο ηεο εξγαζίαο θαη κε ηε ζπλερηδφκελε ηξαπεδηθή ζπξξίθλσζε. Σν 

αληίζεην κάιηζηα: Τπνζθάπηνληαο ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ησλ Σξαπεδψλ, απηέο νη 

πνιηηηθέο θαζηζηνχλ ηηο Σξάπεδεο ιηγφηεξν ειθπζηηθέο γηα εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο.  

„Δρεη ήδε απνδεθαηηζηεί ην δίθηπν, κε ζπλέπεηα  ζνβαξά πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ηεο 

πειαηείαο αιιά θαη εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε παξαπέξα πηέζεηο 

ζηελ απαζρφιεζε.   

Αθφκα κηα θνξά νη Σξάπεδεο, αληί λα αθνινπζήζνπλ ινγηθέο αλάπηπμεο πνπ είλαη 

πξνυπφζεζε γηα λα παίμνπλ νκαιά ηνλ ξφιν ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάθακςεο 

θαη ζηελ επαξθή ζηήξημε ηεο ρεηκαδφκελεο νηθνλνκίαο, κε ηνπο δηεπξπκέλνπο πφξνπο 

πνπ ζα ιάβεη ε ρψξα απφ ηελ Δ.Δ. θαη ζα δηαρεηξηζηνχλ, θαηά κεγάιν κέξνο, νη 

Σξάπεδεο, επηιέγνπλ αδηέμνδεο ινγηθέο ζπξξίθλσζεο θαη βξαρππξφζεζκεο βειηίσζεο 

δεηθηψλ θφζηνπο.  

Λνγηθέο  πνπ δελ πξννησλίδνληαη ηίπνηα ζεηηθφ γηα ηε κεζνκαθξνπξφζεζκε δπλακηθή 

θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν ησλ Σξαπεδψλ, πφζν κάιινλ γηα ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο 

ζηνλ θιάδν.   

Απηή ε θαηάζηαζε, απφξξνηα θπξίσο ησλ φξσλ ηεο ηξίηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 2015, 

απνηειεί, πιένλ, έλα κείδνλ πνιηηηθφ, αλαπηπμηαθφ θαη θνηλσληθφ δήηεκα, αιιά θαη 

κείδνλα θίλδπλν γηα ηελ εξγαζία.   

Οη πξνθιήζεηο πνπ ήδε αληηκεησπίδνπκε είλαη πνιιέο.  

Αθφκα πεξηζζφηεξεο ζα βξνχκε κπξνζηά καο ηελ «επφκελε κέξα ηεο παλδεκίαο», ε 

νπνία φζν πεξηζζφηεξν θαζπζηεξεί, ηφζν ιηγφηεξν αλακέλεηαη λα ζπκίδεη ηελ πξν  

παλδεκίαο Covid-19 θαηάζηαζε. 

3. Ζ εηθφλα θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επφκελεο κέξαο ζηνλ ρ/π θιάδν 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη γεληθφηεξα ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα,  βξίζθνληαη 
ζήκεξα (θαη ζα ζπλερίζνπλ λα βξίζθνληαη ζην άκεζν κέιινλ), ππφ ηελ επίδξαζε  αιιαγψλ, νη 
νπνίεο πεγάδνπλ απφ  κηα επξχηεξε, αλαηξεπηηθή δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ θαη δνκηθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ.   

Ωο απνηέιεζκα, αλακέλεηαη λα έρνπκε κηα λέα εηθφλα ηνπ θιάδνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 
ηνπ ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα.  

Πξφθεηηαη γηα κηα θξίζηκε δηαδηθαζία γηα ηνλ θιάδν καο ζηελ Διιάδα, ε νπνία νξηνζεηείηαη 
θαη επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο θαη πξνθιήζεηο:  

 απφ ηνλ ππξήλα ησλ εξγαζηψλ, ην εχξνο επίδξαζεο ηεο ηξαπεδηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 
ηελ πξννπηηθή ησλ ηξαπεδψλ, δεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο ελίζρπζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 
ξφινπ ηεο Έλσζεο ησλ Κεθαιαηαγνξψλ 8, σο δεχηεξνπ ππιψλα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ  

                                                           
8

 Capital Market Union. Απνηέιεζκα απηώλ ησλ  κεηαβνιώλ κεηαμύ 2009-2019, ήηαλ ε 

κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζε 40% 
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ζπζηήκαηνο, πέξα απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Δηζη δηακνξθψλεηαη  έλαο λένο πφινο 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απεπζείαο απφ ηηο αγνξέο θαη ηνπο επελδπηέο, ζε 
ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε.  

 απφ ηηο απμαλφκελεο επνπηηθέο απαηηήζεηο ηεο  Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Έλσζεο 
γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ 
Δπξσδψλε. 

 απφ ην λέν ηξφπν εμππεξέηεζεο θαη παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο Πιεξσκψλ, PSD2 
(Ν4537/2018),  

 απφ ηελ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή δηεπζέηεζε ησλ ΜΔΓ κε θνηλσληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλνιηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη εμππεξέηεζεο ηεο νηθνλνκίαο 
απφ ηηο λέεο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο νληφηεηεο (credit servicers - 
ΔΓΑΓΠ, Ηδξχκαηα Μηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ, Ηδξχκαηα Πιεξσκψλ θαη Ζιεθηξνληθνχ 
Υξήκαηνο – ή ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ηερλνινγίαο -“neobanks”) . 

 απφ ηνλ ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εγρψξησλ κε ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ, σο ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη αλαγθαίνπ ππιψλα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο 
ρψξαο,  

 απφ ηηο πξννπηηθέο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ,  απέλαληη 
ζηηο πξνθιήζεηο ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εξγαζίαο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ εληεηλφκελε ςεθηνπνίεζε ηνπ θιάδνπ. Φεθηνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε 
εξγαζηψλ, ε νπνία θαζνδεγείηαη ηφζν απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο 
(Single Digital Market) ζηελ Δπξψπε, φζν θαη απφ ηηο επελδχζεηο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο επξσπατθνχο πφξνπο 2021-2027.  

 απφ ηηο πνιηηηθέο εμσηεξίθεπζεο είηε πξνο άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είηε ζε ηξίηεο 
εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  απφ ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή (ΔΒΑ) θαη ηελ 
ΔΚΣ. 

 απφ ηελ επελδπηηθή αλαβάζκηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ηε ζπλέρηζε ή 
φρη ηεο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Δ.Κ.Σ., παξάιιεια κε ηα κέηξα 
θεθαιαηαθήο ειάθξπλζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 γηα ηηο ηξάπεδεο 
ηεο Δπξσδψλεο,  

 απφ ηε δεκνζηνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο, ηηο επηθείκελεο αλαζεσξεκέλεο πξνβιέςεηο 
ηνπ Δπξσπατθνχ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη ηελ πνξεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, απφ ηνλ 
βαζκφ αμηνπνίεζεο πξνο φθεινο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ηε δηνρέηεπζε απφ 
ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ πφξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αλάθακςεο θαη 
Αλζεθηηθφηεηαο, ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 
εξγαιείσλ κέρξη ην 2027, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, κε   ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πνιχ κηθξέο 
θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηελ αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε, θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 
 

                                                                                                                                                                                                   

ην 2019 (από 60% ην 2009), έλαληη ησλ ππνινίπσλ νληνηήησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 
ηνκέα (Investment Funds,Money Market Funds,Other financial Institutions, Financial 
Vehicle Corporations). Οη ηειεπηαίεο απνθηνύλ ζήκεξα  ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηε 
ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε γηα ην  επξσζύζηεκα θαη ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ (ην 20% ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζηελ Ε.Ε γίλεηαη κέζσ ησλ αγνξώλ (Financial Stability Review May 2021).  
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 ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απηά, ππφ ηηο πξφζθαηεο αλαηαξάμεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο, 
πγεηνλνκηθήο θαη θιηκαηηθήο  θξίζεο,  

 ηέινο, απφ ηελ αλαγθαία κέγηζηε αλάθηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, απφ ηελ 
επέλδπζε ηνπ Γεκνζίνπ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, θαζψο θαη 
απφ ηνλ λέν λέν ζεζκηθφ ξφιν ηνπ Σ.Υ..9, κε ηελ παξάιιειε αληηκεηψπηζε ηνπ πςεινχ 
πνζνζηνχ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ. 

                                                           
9 Επέλδπζε πνπ κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2021 θαηαγξάθεη κόληκα δεκίεο (αιιά θαη πεξαηηέξσ 

επηβάξπλζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζην κέιινλ), ύςνπο ζήκεξα €38 δηο, κεηά θαη ηελ 
πξόζθαηε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ Τακείνπ Χξεκαηνπηζησηηθήο 
Σηαζεξόηεηαο (Ν.4783/2021).  
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Γ. Απφ ην 32ν  ζην 33ν πλέδξην:  

πλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο δξάζεο ηεο ΟΣΟΔ  

(Γεθέκβξηνο 2018- Ννέκβξηνο 2021). 

 

2018 

Γεθεκβξηνο 2018 

17/12/2018, ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηεο λέαο Γηνίθεζεο ηεο Οκνζπνλδίαο, κε άκεζν ζηφρν 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ΟΣΟΔ γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο λέαο Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο 

Δξγαζίαο, γηα ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζπλεδξίαζαλ  ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ζηηο 

19/12/2018 θαη ην Γεληθφ πκβνχιην ζηηο 20/12/2018.   

2019 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, βαζηθνί ζηαζκνί ζηε δξάζε ηεο ΟΣΟΔ ήηαλ: 

Ιαλνπάξηνο 2019  

- 8/1/2019, απνζηνιή ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ ηεο Πξφζθιεζεο γηα 

Γηαπξαγκάηεπζε ηεο λέαο θιαδηθήο Δ, κε θεληξηθά ζέκαηα:  

 Σε ζεζκηθή ζσξάθηζε ηεο Απαζρφιεζεο 

 Σελ αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ. 

 Σελ νκαιή κεηάβαζε ησλ Σξαπεδψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή -πιεξνθφξεζε -εθπαίδεπζε 

εξγαδνκέλσλ-παξαθνινχζεζε ςεθηνπνίεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζπιινγηθήο 

εθπξνζψπεζεο.   

 Λνηπά ζέκαηα, πνπ αθνξνχζαλ 

 ζηηο ξπζκίζεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο (ξπζκίζεηο δαλείσλ θ.ιπ.) 

 ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε κε θεληξηθφ 

αίηεκα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Γ.. ησλ Σξαπεδψλ 

 ζηελ Ηζφηεηα – ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

κεηξφηεηαο κε βειηηψζεηο ζηελ πξφζζεηε ζσξεπηηθή άδεηα θξνληίδαο ησλ 

παηδηψλ θαη ζρνιηθήο παξαθνινχζεζεο 

 ζηηο Παξνρέο Πξφλνηαο – ππνρξεψζεηο ησλ Σξαπεδψλ 

 ζηελ Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ, Δπηκνξθσηηθψλ θαη Αζιεηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ θιάδνπ 
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-  17/1/2019, ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ  κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ΣΥ.   

ηε ζπλάληεζε, ε ΟΣΟΔ δήηεζε ηζρπξνπνίεζε, ζηαζεξφηεηα θαη ελεξγφ ξφιν ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσλία. Μεηά ηελ πξσηνθαλή ζπγθεληξνπνίεζε θαη 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε 

ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ θαηά 25.000 ζέζεηο εξγαζίαο, ε ΟΣΟΔ ηφληζε πσο ζεσξεί 

αλεπίηξεπηε θάζε ζθέςε γηα απνιχζεηο (αλ θάπνηνη ηηο επηρεηξήζνπλ), ηηο νπνίεο δελ 

πξφθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε λα απνδερηεί. Αλέδεημε, επίζεο, ηα 3 βαζηθά δεηήκαηα 

δηεθδίθεζεο ηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζε θιαδηθήο Δ (Γηαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο, Κάιπςε 

ησλ εηζνδεκαηηθψλ απσιεηψλ, ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο 

θαη εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο Σξάπεδεο). 

Ο επηθεθαιήο ηνπ ΣΥ ζεκείσζε, κεηαμχ άιισλ, φηη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ΣΥ είλαη ε 

ηζρπξνπνίεζε θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν δελ ζα απνιχεη 

εξγαδφκελνπο, αιιά αληίζεηα ζα θάλεη πξνζιήςεηο, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. 

 Βαζηθφ πξφβιεκα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηα ιεμηπξφζεζκα αλνίγκαηα (NPEs) θαη ηα 

ιεμηπξφζεζκα δάλεηα (NLPs), ην δε ΣΥ δελ είλαη ππέξ ησλ απνιχζεσλ, νη θαηεπζχλζεηο ηνπ 

είλαη ππέξ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ησλ Σξαπεδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο.   

-  28/1/2019 πξψηε ζπλάληεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ  ΟΣΟΔ – Σξαπεδψλ γηα ηελ 

ππνγξαθή λέαο Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο, φπνπ εθηέζεθαλ νη δηεθδηθήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Σξαπεδψλ. Παξάιιεια, ν θιάδνο ηέζεθε  ζε  αγσληζηηθή 

εηνηκφηεηα. Δγηλαλ πεξηνδείεο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιε ηελ Διιάδα, ψζηε λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δηεθδηθεηηθή πξνζπάζεηα ηεο ΟΣΟΔ.  

Φεβξνπάξηνο 2019 

- 11/2/2019 2ε ζπλάληεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο ΟΣΟΔ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

Σξαπεδψλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο λέαο Κιαδηθήο Δ, ρσξίο νπζηαζηηθή πξφνδν. Οη 

εθπξφζσπνη ησλ Σξαπεδψλ, επηθαιέζηεθαλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ηε γεληθφηεξε 

θαηάζηαζε ησλ Σξαπεδψλ θαη δελ απνδέρζεθαλ ηελ ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Απέθξνπζαλ ηε δηεθδίθεζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ζπκκεηνρή – δηαβνχιεπζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο, ηζρπξηδφκελνη φηη «θάζε Σξάπεδα έρεη ηηο δηθέο ηεο ηαρχηεηεο θαη 

επηινγέο ζην ζέκα απηφ». Αξλήζεθαλ, επίζεο, ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Σξαπεδψλ. Χο πξνο ηα ινηπά,  πεξηνξίζηεθαλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ δηεθδηθήζεσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα κεηξφηεηαο θαη παξνρψλ πξφλνηαο 

γηα θάζε παηδί, ζρνιηθψλ αδεηψλ, κε ην επίδνκα ηνθεηνχ θιπ.  
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Ζ ΟΣΟΔ απέξξηςε ην ζθεπηηθφ θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο εξγνδνζίαο, θάιεζε δε ηηο Σξάπεδεο λα 

πξνζέιζνπλ κε νπζηαζηηθά βειηησκέλεο πξνηάζεηο ζηελ επφκελε ζπλάληεζε.  

- 12/2/2019, ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ πνξεία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε λέα  θιαδηθή Δ. Ζ Δ.Γ. απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη ην Γεληθφ 

πκβνχιην ηνπ θιάδνπ ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ,  κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ αξκφδην γηα ηηο 

Σξάπεδεο Τπνπξγφ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη εθ λένπ ηηο απαληήζεηο ησλ Σξαπεδψλ πνπ 

αλακέλνληαη ζηε 3ε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο ΟΣΟΔ-Σξαπεδψλ. Σνχην κε ζθνπφ, εθφζνλ  

θαη απηέο νη απαληήζεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάιεςε αγσληζηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ.   

Παξάιιεια ζπλερίζηεθαλ θαη απνθαζίζηεθε λα εληαζνχλ νη πεξηνδείεο ελεκέξσζεο ησλ 

εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ ζε φιε ηελ Διιάδα.  

- 22/2/2019, ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηνλ Τπνπξγφ Δπηθξαηείαο θ. Φιακπνπξάξε, 

ππεχζπλν ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηηο Σξάπεδεο. ηε ζπλάληεζε ε ΟΣΟΔ αλέιπζε ηηο ζέζεηο ηνπ 

θιάδνπ γηα  ηε δηαρείξηζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ, δεηψληαο απνηειεζκαηηθή ιχζε. Αλέθεξε, 

κεηαμχ άιισλ,  φηη νη εξγαδφκελνη ζηηο Σξάπεδεο, πνπ έρνπλ ήδε  ράζεη 26.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δελ πξφθεηηαη λα κείλνπλ απαζείο, εάλ απεηιεζεί παξαπέξα 

ε απαζρφιεζε θαη ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. Γηα  ηηο πξνζπάζεηεο κεηαθνξάο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ εθηφο Σξαπεδψλ, δήισζε φηη δελ ζα επηηξέςεη κεηαθνξά 

ηξαπεδνυπαιιήισλ έμσ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Μεηά ηηο ηξεηο δηαδνρηθέο 

αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ηνπο, νη Σξάπεδεο πξέπεη λα πάςνπλ λα επηθεληξψλνληαη  ζηε κείσζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα θξνληίζνπλ ηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπο. Σέινο, ε ΟΣΟΔ δήηεζε ηηο ζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο γηα φια ηα παξαπάλσ θαη 

γεληθφηεξα ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο γηα ηνλ ρψξν ησλ Σξαπεδψλ. 

Ο Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο  δήισζε φηη ε Κπβέξλεζε ζα ζηεξίμεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Τπνγξάκκηζε φηη νη ιχζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θξίζηκσλ ζεκάησλ φπσο ηα θφθθηλα δάλεηα, ε πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο θαη ε 

πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Σξαπεδψλ, δελ πξέπεη λα πιήμνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο. Γηα ηε  δηαρείξηζε ησλ θφθθηλσλ 

δαλείσλ εληφο ησλ Σξαπεδψλ, δήηεζε ππφκλεκα κε ηηο ζέζεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηεο  ΟΣΟΔ 

θαη δήισζε φηη ζεσξεί δηθαηνινγεκέλεο ηηο ελζηάζεηο ηεο απέλαληη ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ 

Σξαπεδψλ. 

-  27/2/2019 ζπλάληεζε ζην Μέγαξν Μαμίκνπ γηα ηνλ ΛΔΠΔΣΔ, κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο, ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ηεο ΟΣΟΔ, εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδφκελσλ, αιιά θαη 

εθπξνζψπσλ ησλ ζπληαμηνχρσλ. ηε ζπλάληεζε αλαδεηήζεθαλ εθ λένπ ιχζεηο γηα ην ζνβαξφ 

απηφ ζέκα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΛΔΠΔΣΔ, ρσξίο απηφ απνηέιεζκα.    
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Μάξηηνο 2019 

- 6/3/2019, 3ε πλάληεζε Γηαπξαγκάηεπζεο ΟΣΟΔ-Σξαπεδψλ γηα ηε λέα θιαδηθή Δ. Γηα 

κηα αθφκα θνξά νη εθπξφζσπνη ησλ Γηνηθήζεσλ αξλήζεθαλ λα δεζκεπηνχλ γηα ζηαδηαθή 

απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ θαη πξφηεηλαλ  «αχμεζε» 2€ ην κήλα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020 

ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ην 17ν θιηκάθην θαη πάλσ θαη 2€ αθφκα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2021!! Ζ 

ΟΣΟΔ ζεψξεζε απαξάδεθηεο απηέο ηηο πξνηάζεηο.  

-   7/3/2019, ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΔ  γηα ηελ 3ε άθαξπε  

ζπλάληεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε λέα θιαδηθή Δ. Οκφθσλε απφθαζε γηα  24σξε 

απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ζηηο 20 Μαξηίνπ, εθφζνλ δελ ππάξμεη πξφνδνο ζηελ επφκελε 

ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο ηεο θιαδηθήο Δ.     

- 15/3/2019, 4ε ζπλάληεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ ΟΣΟΔ-Σξαπεδψλ γηα ηε λέα θιαδηθή Δ, 

θαηά ηελ νπνία, κεηά απφ πνιχσξε, ζθιεξή αληηπαξάζεζε θαη ππφ ηελ απεηιή ηεο ήδε 

πξνθεξπρζείζαο θιαδηθήο απεξγίαο γηα ηηο 20/3/2019, επηηεχρζεθε ζπκθσλία.   

- 18/3/2019, ζπλεδξίαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΔ θαη έγθξηζε κε κεγάιε 

πιεηνςεθία ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε λέα θιαδηθή Δ ΟΣΟΔ-Σξαπεδψλ 2019-2021, νπφηε 

θαη καηαηψζεθε ε πξνθεξπρζείζα απεξγία γηα ηηο 20/3/2019. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ πκβνπιίνπ,  ηθαλνπνηήζεθαλ νη βαζηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο ΟΣΟΔ, ελψ ξπζκίζηεθαλ θαη 

άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε βαζηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ πκθσλία ΟΣΟΔ – Σξαπεδψλ γηα ηε λέα Κιαδηθή Δ 2019- 2021 πεξηιάκβαλε:  

 Βειηησκέλε ξήηξα πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο, γηαηί δελ ηειεί πιένλ ππφ ηελ αίξεζε ησλ 

πιάλσλ εμπγίαλζεο ησλ Σξαπεδψλ. 

 Πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ κε θάιπςε κέξνπο ησλ 

απσιεηψλ. Μεηά απφ 7 ρξφληα θαζήισζεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, ιφγσ ηεο κλεκνληαθήο 

θξίζεο, ε ΟΣΟΔ πέηπρε λα αξρίζεη, επηηέινπο, ε απνθαηάζηαζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

απσιεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, ζπάδνληαο ηε ινγηθή ησλ κεηψζεσλ θαη 

ηεο θαζήισζεο ησλ απνδνρψλ αιιά θαη απνθξνχνληαο ηηο επίκνλεο επηδηψμεηο ησλ 

εξγνδνηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηζζνιφγην δχν ηαρπηήησλ θαζειψλνληαο ηηο απνδνρέο ησλ 

λεφηεξσλ ζπλαδέιθσλ.  

 Μείσζε ηνπ σξαξίνπ ζπλαιιαγψλ θαηά 30 ιεπηά ηελ εκέξα απφ Γεπηέξα έσο θαη Πέκπηε, 

νπφηε δηακνξθψζεθε απφ 08.00 έσο 14.00, Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή. 

 Γηαηήξεζε ηνπ κεησκέλνπ επηηνθίνπ 2% θαη ηεο δηάξθεηαο 40 εηψλ ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα 

θαη ζπλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο γηα παξαπέξα ξπζκίζεηο ζηα ελήκεξα δάλεηα. 

 Ρχζκηζε-πιαίζην γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο απφδνζεο.  

 Βειηίσζε παξνρψλ (επίδνκα ηνθεηνχ), αδεηψλ, ξπζκίζεσλ γηα δηεπθνιχλζεηο ΑΜΔΑ, 

θνλδπιίσλ γηα εξεπλεηηθέο-επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΗΝΔ/ΟΣΟΔ, θαζψο θαη γηα 

πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Μάηνο 2019 

-   9/5//2019, κεηά απφ απφθαζε ηεο Δ.Γ θαη ελφςεη ηεο ςήθηζεο ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, 

παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, κε ππφκλεκα ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ ζηελ Τπνπξγφ Δξγαζίαο 

θα Αρηζηφγινπ, κε ηελ νπνία δεηήζεθε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ηνπ 

θιάδνπ, φπσο: 

 θαηά πξνηεξαηφηεηα πξφζιεςε ζηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα 

(λ.4608/2019) ησλ εξγαδνκέλσλ πξψελ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ.  

 ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζπκβαηηθφ σξάξην εξγαζίαο, ε ππέξβαζε 

ηνπ σο άλσ σξαξίνπ θαη ε απαζρφιεζε πέξαλ απηνχ λα ζπληζηά ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε. Ζ ΟΣΟΔ έρεη παγίσο αληηηαρζεί ζηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ ππεξσξηψλ 

θαη ηεο ππεξεξγαζίαο, πφζν κάιινλ φηαλ κεηψλεηαη ζπζηεκαηηθά ε απαζρφιεζε, ελσ 

έρεη επαλεηιεκκέλα ζηνηρεηνζεηήζεη, κε ππνβνιή ππνκλεκάησλ ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, φηη είλαη απνιχησο απαξαίηεην λα θαηαξγεζεί ε παγθφζκηα πξσηνηππία ηεο 

κνλνκεξψο επηβαιιφκελεο απφ ηνλ εξγνδφηε «ππεξεξγαζίαο». 

 απνθαηάζηαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 1876/1990, κεηά θαη ηε ιήμε, ήδε απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2018, ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ – Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο/Οηθνλνκηθήο 

Πξνζαξκνγήο (πιήξεο επαλαθνξά ηεο ρξνληθήο επέθηαζεο ηζρχνο ησλ Δ θαη ηεο 

κεηελέξγεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο Δ ζηα πξνεγνπκέλσο ηζρχνληα κε βάζε ηνλ 

λ. 1876/90 θιπ).  

 θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΤ 6/2012, ε νπνία πεξηνξίδεη ην 

δηθαίσκα πξνζαχμεζεο ηνπ κηζζνχ ιφγσ πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(θιηκάθηα Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, σξηκάλζεηο θιπ), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπκβαηηθά νκαιή κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ εξγαδφκελνπ αλάινγα κε ηελ 

ππεξεζία/πξνυπεξεζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ.  

 δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4387/2016, γηα ηηο παξνρέο η. ΣΑΤΣΔΚΩ. 

Γηα ηα ζέκαηα απηά δεηήζεθε ζπλάληεζε κε ηελ Τπνπξγφ, ελσ ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ ΟΣΟΔ 

θαη ηα θφκκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

θιάδνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ςήθηζεο ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ. Χζηφζν, θαλέλα απφ ηα 

παξαπάλσ ζέκαηα δελ έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ Κπβέξλεζε.  

- 20/5/2019, δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, ελφςεη ησλ Δπξσεθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ,  

γηα κηα  πην δίθαηε Δπξψπε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ζηήξημε ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ ηεο 

UNI Europa θαη ηεο Δπξσπατθήο πλδηθαιηζηηθήο πλνκνζπνλδίαο (ETUC).    

- 23/5/2019, δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, κε ηελ νπνία εγθάιεζε ηνλ ηφηε Τπνπξγφ 

Δπηθξαηείαο, αξκφδην γηα ηηο Σξάπεδεο, γηα δήζελ εγγπήζεηο πνπ παξείρε ζηνπο 

ηξαπεδνυπαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πνπ ζα κεηαθέξνλην ζε ηξίηε εηαηξία. Ο 

Τπνπξγφο, ζην Γειηίν Σχπνπ πνπ εμέδσζε, νπζηαζηηθά πξναλήγγεηιε  φηη νη εξγαδφκελνη ζηα  
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θφθθηλα δάλεηα ζα πάςνπλ λα είλαη ηξαπεδνυπάιιεινη, ράλνληαο  φια ηα δηθαηψκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπο κε ηηο Σξάπεδεο. 

-  27/5/2019 πξνθήξπμε, απφ ηελ  Δ.Γ. ηεο ΟΣΟΔ, 24σξεο απεξγίαο ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο RBU ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο γηα ηηο 28/5/2019, θαζψο θαη ζπγθέληξσζε ηελ 

ίδηα κέξα έμσ απφ ηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο. ηφρνο ηεο ΟΣΟΔ λα 

απνθξνχζεη ηα ζρέδηα ηεο Σξάπεδαο γηα αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ 

ζην RBU κε ηελ  έληαμή ηνπο θάησ απφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο ζε ππφ δηακφξθσζε εηαηξηθά 

ζρήκαηα, θάηη πνπ ζα νδεγνχζε ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο ζε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ζηελ 

απνβνιή ηνπο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 

- 28/5/2019, πνιχσξε ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο γηα 

ην ζέκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην RBU. ην ηέινο ε ΟΣΟΔ εμαζθάιηζε φηη δελ ζα ππάξμνπλ 

απνιχζεηο, ζα δηαζθαιηζηνχλ νη πιινγηθέο πκβάζεηο θαη φια ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα 

απηψλ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε φπνηα δε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κειινληηθφ εηαηξηθφ ζρήκα ζα είλαη 

ζε εζεινληηθή βάζε.  

Ινχληνο 2019 

- 7/6/2019,  ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Γ. ηεο ΟΣΟΔ γηα αμηνιφγεζε ησλ  δεζκεχζεσλ πνπ 

απέζπαζε ε ΟΣΟΔ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ηεο 28/5/2019 γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην  RBU. Απηέο αμηνινγήζεθαλ ψο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, εθφζνλ 

δηαζθάιηδαλ ηελ απαζρφιεζε, ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζηε 

λέα εηαηξεία. πλνιηθφηεξα θξίζεθε φηη ε ζπκθσλία ηεο ΟΣΟΔ κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο είρε ηδηαίηεξε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή ζεκαζία, αθνχ αλέηξεςε ην δπζκελέο θαη 

αζθπθηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ πξηλ κεξηθνχο κήλεο είρε δηακνξθσζεί εξήκελ ηεο ΟΣΟΔ, 

κε ζπλελλφεζε Κπβέξλεζεο θαη Σξαπεδηηψλ. Ζ Δ.Γ. θάιεζε φινπο ηνπο πιιφγνπο ζηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο λα ζηνηρεζνχλ δίπια ζηελ ΟΣΟΔ, ζε δηαξθή εγξήγνξζε γηα ηε ηήξεζε ησλ 

δεζκεχζεσλ πνπ αλέιαβε ε Σξάπεδα. Σέινο, δήηεζε έλα αλαιπηηθφ πιαίζην ζπκθσλίαο, γηα ηε 

δηαζθάιηζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ινχιηνο 2019 

-  25/7/2019, κεηά απφ επίπνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο, ππνγξαθή ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ ηεο 

ζχκθσλίαο ΟΣΟΔ-ΔΣΠ-Σξάπεδαο Πεηξαηψο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην RBU. Απηή ε πξσηνπνξηαθή, γηα ηα λέα δεδνκέλα 

ηνπ θιάδνπ, ζπκθσλία ηεο ΟΣΟΔ, ππνγξάθηεθε απφ θνηλνχ κε ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ 

χιινγν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο (ΔΣΠ). Δζεζε σο άμνλεο ηελ εζεινληηθή 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε λέα εηαηξεία φπνπ ζα κεηαβηβάδεην ε δηαρείξηζε ησλ 

θφθθηλσλ δαλείσλ, ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο φρη κφλν θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

κεηαβίβαζεο, αιιά θαη ζην κέιινλ, φπσο απηά ζα ηζρχνπλ ζηηο εθάζηνηε θιαδηθέο Δ, θαζψο 

θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηξαπεδνυπαιιειηθήο ηνπο ηδηφηεηαο. Παξάιιεια, ε ΟΣΟΔ έζεζε ζηφρν νη  
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ζπλάδειθνη απηνί λα ζπκκεηάζρνπλ ην ηαρχηεξν ζην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ. Σέινο, ζπκθσλήζεθε φηη 

φζνη εξγαδφκελνη ηνπ RBU ζα επέιεγαλ  λα παξακείλνπλ ζηελ Σξάπεδα, ζα αμηνπνηνχλην ζε 

άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ, ζην πιαίζην φζσλ νξίδνληαη ζηνλ νηθείν 

Οξγαληζκφ Πξνζσπηθνχ. 

επηέκβξηνο 2019 

- 4/9/2019, (θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ε ζπκθσλία ΟΣΟΔ-ΔΣΠ-Σξάπεδαο Πεηξαηψο είρε γίλεη 

πιήξσο απνδεθηή θαη απφ ηελ εηαηξεία Intrum, κεηξηθή ηνπ ππφ δηακφξθσζε λένπ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο δηαρείξηζεο δαλείσλ) δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, κε ηελ νπνία 

πξνεηδνπνίεζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε θαη ηδηαίηεξα πξνο ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Σξάπεδαο, φηη ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην RBU  

είλαη κνλφδξνκνο.  

Ζ ΟΣΟΔ ππνγξάκκηζε, παξάιιεια, φηη κε ην δηακνξθσκέλν απφ ηελ πξνεγνχκελε 

Κπβέξλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο θαη εξήκελ ηεο ΟΣΟΔ, ζεζκηθφ πιαίζην 

(λ.4354/2015, λ.4601/2019) «ζηξψζεθε ην ραιί» γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ηέηνηεο επηρεηξεκαηηθέο 

θηλήζεηο. Υσξίο ηε ζπκθσλία θαη κε βάζε ηνλ παξαπάλσ λφκν, ε κεηαβίβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε λέα εηαηξεία, (πνπ δελ είλαη «εηζπξαθηηθή» ηνπ λ. 3758/2009, αιιά 

ζεζκνζεηεκέλε νληφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ζα δηεπφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ην Π.Γ. 

178/2002), ζα είρε ψο ζπλέπεηα φινη νη εξγαδφκελνη ηεο κνλάδαο RBU ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

αθ‟ ελφο λα πεξάζνπλ ππνρξεσηηθά ζηε λέα εηαηξεία, ρσξίο θακηά δπλαηφηεηα επηινγήο, αθ‟ 

εηέξνπ ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο λα ηζρχεη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2021 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνπζαο Κιαδηθήο χκβαζεο) θαη ηέινο λα ράζνπλ 

ηελ ηξαπεδνυπαιιειηθή ηδηφηεηα, δειαδή λα απνμελσζνχλ απφ ηνλ θιάδν θαη ηηο 

ζπιινγηθέο ηνπ ζπκβάζεηο.  

Αληίζεηα, κε ηε ζπκθσλία, πνπ ήηαλ ε ζεηηθή θαηάιεμε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ 

ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη κηαο δχζθνιεο θαη επίκνλεο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ 

ΟΣΟΔ θαη ηνλ ΔΣΠ,  δηαζθαιίδνληαη ε απαζρφιεζε θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ απφ ηε λέα εηαηξεία, κε δέζκεπζε θαη ηεο ίδηαο ηεο 

κεηξηθήο Intrum, ε νπνία ζα απνηππσζεί ζηε λέα αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Θα ηζρχνπλ νη 

θιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο ΟΣΟΔ-Σξαπεδψλ, ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ ζα πεξάζνπλ ζηελ Intrum Hellas. Γηαζθαιίζηεθε, επίζεο, ην δηθαίσκα ηεο 

θαηά πξνηεξαηφηεηα επαλαπξφζιεςεο ζηελ Σξάπεδα, εάλ ιπζεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο, φζσλ 

εξγαδφκελσλ επηιέμνπλ λα πάλε ζηελ Intrum.  

- 19/9/2019, δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πνιπλνκνζρεδίνπ ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ επέθεξαλ λέεο αλαηξνπέο ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο. Ζ ΟΣΟΔ δηακφξθσζε ηεθκεξησκέλα θαη δεκνζηνπνίεζε πξψηε ηηο ζέζεηο ηεο, 

πξνεηδνπνηψληαο φηη ε Κπβέξλεζε, κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο  
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 εηζάγεη επξχηαηεο εμαηξέζεηο επηρεηξήζεσλ ή θαη ηνπηθψλ ζπκθσληψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ φξσλ εζληθψλ θιαδηθψλ ή θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ Δ., κε 

απνηέιεζκα λα απνδπλακψλνληαη νη Κιαδηθέο πκβάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

ππνλνκεχνληαη.  

 βάδεη πξφζζεηνπο θξαγκνχο θαη εμαηξέζεηο ζηελ επέθηαζε ησλ θιαδηθψλ Δ.. 

 ζεζπίδεη λέα εκπφδηα ζηε κνλνκεξή πξνζθπγή ζηε Γηαηηεζία, αθφκα θαη φηαλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ε Μεζνιάβεζε απνηχρνπλ εμαηηίαο ηεο άξλεζεο ησλ εξγνδνηψλ 

λα δηαπξαγκαηεπηνχλ.  

 ππξνδνηεί λέεο εζηίεο ηξηβψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ηελ ηζρχ ησλ θιαδηθψλ Δ, λέεο 

πηέζεηο κείσζεο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, λέα  αλαζθάιεηα δηθαίνπ. 

Ζ ΟΣΟΔ δήηεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε λα ηηο απνζχξεη, λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ 

νκαιφηεηα ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη λα επαλαθέξεη ην 6κελν επέθηαζεο ηεο δηάξθεηαο ησλ 

Δ κεηά ηε ιήμε ηνπο, θαζψο θαη ηελ  πιήξε κεηελέξγεηα ησλ φξσλ ηνπο. 

-30/9/2019,  πξνθήξπμε απφ ηελ ΟΣΟΔ 24σξεο παλειιαδηθήο απεξγίαο ζηνλ θιάδν ηελ 

Σεηάξηε  2/10/2019, ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ  πνιπλνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή, 

γηα ηελ απφζπξζε ησλ αληεξγαηηθψλ ηνπ δηαηάμεσλ. Παξάιιεια, ε ΟΣΟΔ ελέηεηλε ηηο δεκφζηεο 

παξεκβάζεηο ηεο πξαγκαηνπνηψληαο ζπλαληήζεηο κε φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ψζηε λα 

εθζέζεη ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ, θαζψο θαη πεξηνδείεο ζε φιε ηελ 

Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ηξαπεδνυπάιιεινη θαη ηα Σνπηθά ΜΜΔ, γηα ηηο 

αλαηξνπέο ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

Οθηψβξηνο 2019  

-  δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ 1889-1891/2019 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ 

αθχξσζαλ  δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ Καηξνχγθαινπ γηα ην Αζθαιηζηηθφ θαη δηθαίσζαλ ηελ 

ΟΣΟΔ, απνδερφκελεο  ηα επηρεηξήκαηά ηεο. 

Με ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θξίζεθε φηη: 

 θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ θαη ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ 

παιαηψλ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο.   

 παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο, γηαηί ε ζπληαμηνδνηηθή παξνρή δίλεη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ ίδην ή 

κηθξφηεξν ρξφλν αζθάιηζεο.  

 ν επαλππνινγηζκφο ησλ θαηαβαιιφκελσλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ησλ λέσλ, είλαη αληηζπληαγκαηηθφο, ιφγσ έιιεηςεο εκπεξηζηαησκέλεο 

κειέηεο, πνπ νδήγεζε (φπσο δέρζεθε ε απφθαζε ηνπ ηΔ) ζε δξακαηηθέο πεξηθνπέο 

ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ.  
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 ην χςνο ηεο θχξηαο ζχληαμεο γηα ηνλ επαλππνινγηζκφ ηεο επηθνπξηθήο, δελ 

απνηειεί πξφζθνξν θξηηήξην, δεδνκέλνπ φηη θαη γηα ηηο δχν ζπληάμεηο (θχξηα & 

επηθνπξηθή) νη ηξαπεδνυπάιιεινη έρνπλ θαηαβάιεη ππνρξεσηηθά απηνηειείο εηζθνξέο.   

Ήηαλ κηα ζεκαληηθή λίθε ηνπ θιάδνπ, κε επξχηεξεο λνκηθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο 

πξνεθηάζεηο.  

- 15/10/2019, παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηνλ πξφεδξν ηεο ATTICA BANK γηα λα αλαθιεζνχλ 

άκεζα νη ζρεδηαδφκελεο απνιχζεηο ζηελ Σξάπεδα. ηε ζπλάληεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε 

θαη ν πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Σξάπεδαο Αηηηθήο, ηνλίζηεθε απφ ηελ ΟΣΟΔ φηη 

είλαη αδηαλφεην λα παξαβηάδνληαη ε Κιαδηθή θαη ε Δπηρεηξεζηαθή Δ θαη κάιηζηα απφ κηα 

Σξάπεδα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνέδξνπ ηεο Σξάπεδαο δειψζεθε 

φηη ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ ε 

Γηνίθεζε λα επαλεμεηάζεη ην δήηεκα ησλ απνιχζεσλ θαη ζα ελεκεξψζεη ηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ ΟΣΟΔ ζηήξημε ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ πξνθήξπμε ν χιινγνο Δξγαδνκέλσλ ηεο 

Attica Bank  θαη παξέζηε καδί κε ηνλ χιινγν, ζηελ ηξηκεξή ζπκθηιησηηθή ζχζθεςε ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, δεηψληαο ηελ αλάθιεζε ησλ απνιχζεσλ, ε νπνία έγηλε ηειηθά 

απνδεθηή απφ ηελ Σξάπεδα. 

-16/10/2019, ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκθσλίαο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΙΡΑΙΩ – ΟΣΟΔ – ΔΣΠ  ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ RBU πνπ 

έκεηλαλ ζηελ Σξάπεδα. Δμεηάζηεθαλ, εηδηθφηεξα, νη ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο ηνπνζέηεζήο 

ηνπο ζε λέα ζέζε, κε βάζε ηνλ Οξγαληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο, φπσο πξνβιέπεη ε 

πκθσλία. Απφ ηελ ΟΣΟΔ ηνλίζηεθε φηη δελ ζα απνδερηεί θακία παξαβίαζε ηεο πκθσλίαο. 

Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα φζνπο πήγαλ ζηελ AFS/Intrum, φζν θαη γηα φζνπο έκεηλαλ ζηελ Σξάπεδα.  

Ζ ΟΣΟΔ αλέιαβε πξσηνβνπιίεο γηα  ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πήγαλ ζηελ AFS/Intrum, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε παξακνλή ηνπο ζηνλ θιάδν. Ιδξχζεθε επηρεηξεζηαθφ ζσκαηείν, πνπ 

εληάρζεθε ζηελ ζπλέρεηα ζηε δχλακε ηεο ΟΣΟΔ. Παξάιιεια, ζε  ζπλαληήζεηο κε ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο AFS/Intrum Hellas, πάξζεθε δέζκεπζε γηα εθαξκνγή εληαίνπ 

εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ηξαπεδνυπαιιήισλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ ελ ιφγσ 

εηαηξεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα είλαη θαη εξγαδφκελνη απφ ηελ PDS. Όινη νη εξγαδφκελνη ζα 

ππάγνληαη ζηηο θιαδηθέο Δ ΟΣΟΔ - Σξαπεδψλ ζήκεξα θαη ζην κέιινλ.  

Ζ ΟΣΟΔ θάιεζε, ηέινο, ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, 

ψζηε λα νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο, ζην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο, ρσξίο άιιεο 

θαζπζηεξήζεηο.  

-  24/10/2019, ζπκκεηνρή ηεο ΟΣΟΔ ζην ζπιιαιεηήξην ησλ ζπλδηθάησλ γηα λα κελ 

πεξάζνπλ νη αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πνιπλνκνζρεδίνπ πνπ κπήθαλ γηα 

ςήθηζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο.   
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Δίρε πξνεγεζεί ηεθκεξησκέλε παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΟΣΟΔ ζηελ αθξφαζε 

θνξέσλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, θαηά ηελ νπνία αλέπηπμε ηηο ζέζεηο ηεο 

Οκνζπνλδίαο γηα ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 

Ννέκβξηνο 2019 

- 11/11/2019,  ζπλεδξίαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΔ, γηα ηνπο πξψελ 

εξγαδφκελνπο ζην RBU ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Σν Γεληθφ πκβνχιην επηθχξσζε, κε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ην ζθεπηηθφ θαη ηελ απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο 

16/10/2019 : Οχηε βήκα πίζσ απφ ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ΟΣΟΔ – 

ΔΣΠ – Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ηελ νπνία έρεη ήδε απνδερηεί θαη ε Intrum Hellas.  

Γεθέκβξηνο 2019 

- 2/12/2019 ζπλάληεζε, κεηά απφ αίηεκα ηεο ΟΣΟΔ, κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο. Ο Γηεπζχλσλ πκβνπινο θ. Μεγάινπ ηζρπξίζηεθε φηη ε Σξάπεδα εμάληιεζε θάζε 

δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο αμηνπνίεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 150  εξγαδφκελσλ ηνπ πξψελ 

RBU πνπ παξέκεηλαλ ζε απηήλ. Καηφπηλ απηνχ, αλέθεξε φηη ππάξρεη ήδε εηιεκκέλε 

απφθαζε γηα 24, θαηαξρήλ, απνιχζεηο, πνπ ήδε πινπνηείηαη, θάιεζε δε ηελ ΟΣΟΔ λα 

αλαδεηεζνχλ απφ θνηλνχ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο ππφινηπνπο.    

Με δεδνκέλε ηελ άξλεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα άκεζε αλάθιεζε ησλ απνιχζεσλ, 

νη εθπξφζσπνη ηεο ΟΣΟΔ μεθαζάξηζαλ φηη ε Σξάπεδα επηδηψθεη ξήμε θαη ζα ηελ έρεη, εθφζνλ 

κεηά απφ κήλεο πξνζρεκαηηθήο θαη παξειθπζηηθήο ηαθηηθήο δελ αθήλεη -θαη δελ ππάξρεη- 

θαλέλα πεξηζψξην ζπδήηεζεο, ζχγθιηζεο θαη ζπλελλφεζεο. 

Καηφπηλ απηψλ, ε ΟΣΟΔ έζεζε  ηνλ θιάδν ζε αγσληζηηθή εηνηκφηεηα θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε νια ηα πνιηηηθά θφκκαηα, δεηψληαο ηνπο λα πάξνπλ 

ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθή ζέζε απέλαληη ζηηο πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο.  

ηε ζπλέρεηα, ε ΟΣΟΔ δήηεζε ηξηκεξή ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη ηελ 

Σξάπεδα, ελσ πξνθήξπμε 24σξε παλειιαδηθή απεξγία ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο γηα ηηο 

5/12/2019  θαη ζπγθέληξσζε έμσ απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ηελ ψξα πνπ ζα δηελεξγείην ε 

ηξηκεξήο ζπλάληεζε. Πξνθήξπμε, επίζεο, παλειιαδηθή ζηάζε εξγαζίαο γηα ηηο 4/12/2019 

απφ ηηο 7.45 κέρξη ηηο 11 ην πξσί θαη ζπγθέληξσζε ζηηο 7.15 έμσ απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ νδφ Ακεξηθήο. Σέινο, φξηζε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Γξακκαηείαο ζηηο 5/12/2019, γηα ηελ θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηνλ θιάδν. 

-  5/12/2019, παξάιιεια κε ηελ επηηπρεκέλε απεξγία ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηε 

ζπγθέληξσζε, πξψηε ζπλάληεζε ηεο Σξηκεξνχο πκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαμχ αθ‟ 

ελφο ηεο ΟΣΟΔ θαη ησλ πιιφγσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, αθεηέξνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο, ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ θαο ηξαηηλάθε.   ηε  
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ζπλάληεζε παξελέβε ππεξ ησλ ζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ν Πξφεδξνο ηεο ΓΔΔ. πκκεηείραλ 

επίζεο θαη κίιεζαλ ζπλάδειθνη απνιπκέλνη απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο.  

Απφ ηελ ΟΣΟΔ  ηνλίζηεθε φηη νη απνιχζεηο ησλ 24 εξγαδνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ήηαλ 

εμαξρήο κεζνδεπκέλεο, πξσηνθαλείο θαη απαξάδεθηεο γηα κηα Σξάπεδα πνπ δειψλεη 

θεξδνθφξα, αμηφπηζηε θαη αληαγσληζηηθή. Οηη κε ηε κέρξη ηφηε πξαθηηθή ηεο ε Σξάπεδα 

παξαβίαζε θαη ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηεο ζπκθσλίαο Σξάπεδαο Πεηξαηψο – ΟΣΟΔ – ΔΣΠ. 

Εεηήζεθε, ηέινο, απφ ηελ Σξάπεδα λα αλαθαιέζεη άκεζα ηηο απνιχζεηο θαη λα πξνζέιζεη ζην 

ηξαπέδη ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ ΟΣΟΔ, ψζηε  λα εμεπξεζνχλ νπζηαζηηθέο θαη βηψζηκεο ιχζεηο, κε 

βάζε ηε ζπκθσλία. 

 Οη εθπξφζσπνη ηεο Σξάπεδαο πξνζπάζεζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο κεζνδεχζεηο ηεο θαη 

δήισζαλ φηη ε Σξάπεδα εκκέλεη ζηε κε αλάθιεζε ησλ απνιχζεσλ, αθνχ απηέο ήδε έρνπλ 

γίλεη.   

Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ραξαθηήξηζε ηε ζπκθσλία Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο-ΟΣΟΔ-ΔΣΠ πξσηνπνξηαθή, νδεγφ γηα ηνλ θιάδν. Κάιεζε ηελ Σξάπεδα λα 

μαλαβάιεη ζην ηξαπέδη φιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη γηα ηνπο 145 εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

επέιεμαλ λα πάλε ζηελ Intrum θαη πνπ δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα αμηνπνηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο 24 απνιπκέλνπο. Σέινο φξηζε λέα Σξηκεξή ζπλάληεζε 

πκθηιίσζεο γηα ηηο 11/12/2019.  

Με βαζηθφ ζθεπηηθφ φηη  νη απνιχζεηο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο αθνξνχλ νιφθιεξν ηνλ θιάδν 

θαη φηη φζεο,  ηπρφλ, Σξάπεδεο ζειήζνπλ λα ηε κηκεζνχλ, πξέπεη λα μέξνπλ φηη ζα έρνπλ 

απέλαληη ζχζζσκνπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ, ε Δ.Γ. ηεο ΟΣΟΔ ζε ζπλεδξίαζή ηεο 

ην βξάδπ ηεο 5/12/2019, πξνθήξπμε 24σξε Παλειιαδηθή Παληξαπεδηθή Απεξγία γηα ηηο 

11/12/2019 θαη  ζπγθέληξσζε ζηελ Αζήλα έμσ απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, φπνπ ζα ιάκβαλε 

ρψξα ε δεχηεξε Σξηκεξήο πλάληεζε.   

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηεο απεξγίαο, έγηλαλ πεξηνδείεο ζε φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο, κε αμηνπνίεζε φισλ ησλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ.  

- 9/12/2019, απνζηνιή εμσδίθσλ απφ ηελ ΟΣΟΔ ζε ζηέιερε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, κεηά 

απφ θαηαγγειίεο γηα παξάλνκεο απφπεηξεο εθθνβηζκνχ θαη παξαθψιπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ απεξγία εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο.  

- 12/12/2019, 24σξε Παληξαπεδηθή απεξγία ηεο ΟΣΟΔ θαη ζπγθέληξσζε ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο. Οη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ εδεημαλ ηελ ελφηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο λα 

αληηηαρζνχλ ζηηο απνιχζεηο ζηελ  Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη λα πηέζνπλ γηα ηελ άκεζε αλάθιεζή 

ηνπο, γλσξίδνληαο, άιισζηε, φηη ν αγψλαο απηφο είλαη παξαθαηαζήθε θαη γηα ην δηθφ ηνπο 

κέιινλ. 
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Σελ ίδηα κέξα  έγηλε θαη λέα πνιχσξε Σξηκεξήο ζπλάληεζε ππφ ηελ Πξνεδξία ηεο Γελ. 

Γξακκαηέσο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. ε απηήλ ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηεο Σξάπεδαο, ηεο 

ΟΣΟΔ, ησλ πιιφγσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, θαζψο  θαη ζπλάδειθνη απνιπκέλνη.  

Οη εθπξφζσπνη ηεο ΟΣΟΔ επαλέιαβαλ ηε  ζέζε ηνπο φηη ζπδήηεζε δελ γίλεηαη κε απνιχζεηο 

ζην ηξαπέδη. 

Οη εθπξφζσπνη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο φρη κφλν αξλήζεθαλ λα αλαθαιέζνπλ ηηο απνιχζεηο 

ησλ 24 ζπλαδέιθσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ιχζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ 145 πνπ δελ επέιεμαλ λα 

κεηαβνχλ ζηελ Intrum, αιιά ππνλφεζαλ φηη απηέο ζα ζπλερηζηνχλ.  

Μεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε, ε Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ δήισζε φηη αλαδεηά 

ζπλνιηθή ιχζε πνπ δελ ζα απνθιείεη θαλέλα, νχηε ηνπο κέρξη ηφηε απνιπκέλνπο. Νέα ηξηκεξήο 

ζπλάληεζε νξίζηεθε γηα ηηο 19/12.  

Ζ  Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ ζπλεδξίαζε ζηηο 12/12/2019  ην βξάδπ θαη απνθάζηζε 

ηελ πξνθήξπμε αηθληδηαζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο, ζε θαζεκεξηλή βάζε. Απνθάζηζε, επίζεο, ηε ζπλέρηζε ησλ πεξηνδεηψλ – 

ελεκεξψζεσλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηελ επηθνηλσληαθή αλάδεημε ησλ δηεθδηθήζεσλ κε φια ηα 

κέζα. Σέινο, φξηζε λέα ζπλεδξίαζε Δ.Γ. ζηηο 16/12/ γηα θιηκάθσζε ηνπ αγψλα, κε θνξχθσζε 

ηελ Πέκπηε 19/12, εκέξα ηεο λέαο ηξηκεξνχο ζπλάληεζεο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. 

- 16/12/2019, απφθαζε ηεο  Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΟΣΟΔ γηα ζπλέρηζε ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ζηνλ θιάδν κε : 

o πξνθήξπμε 24σξεο παλειιαδηθήο απεξγίαο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζηηο 

19/12/2019. 

o πξνθήξπμε παλειιαδηθήο ζηάζεο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηελ ίδηα εκέξα, απφ ηηο 

12:00 κέρξη ηηο 15:15. 

o ζπγθέληξσζε ησλ απεξγψλ απφ ην πξστ ζην θηήξην ηεο Γηνίθεζεο ζηελ νδφ 

Ακεξηθήο θαη ην κεζεκέξη κπξνζηά απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείην ε 3ε Σξηκεξήο ζπλάληεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

Σξάπεδαο. 

o δηάβεκα ηεο ΟΣΟΔ ζην Γ.. ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζήο ηνπ. 

Παξάιιεια, ε ΟΣΟΔ θάιεζε εθ λένπ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο λα ηηκήζεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζηε 

ζπκθσλία θαη λα αλαθαιέζεη ηηο απνιχζεηο ησλ 24 ζπλαδέιθσλ. 

-  19/12/2019, καδηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, 

ζηεξίδνληαο ηνπο απνιπκέλνπο ζηε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη δηαηξαλψλνληαο ηελ απφθαζή ηνπο 

λα κελ επηηξέςνπλ λα πεξάζνπλ ζρεδηαζκνί γηα πεξαηηέξσ απνιχζεηο ζηνλ θιάδν. 
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Σελ ίδηα εκέξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ε 3ε Σξηκεξήο ζπλάληεζε ππφ 

ηελ Πξνεδξία ηεο Γελ. Γξακκαηέσο θαη κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηεο Σξάπεδαο, ηεο 

ΟΣΟΔ, ησλ πιιφγσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη απνιπκέλσλ ζπλαδέιθσλ. Απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ΓΔΔ ζπκκεηείρε θαη παξελέβε ν Πξφεδξνο ηεο ΓΔΔ. 

Μεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε, ε Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ αλέιαβε ηελ  πξσηνβνπιία 

λα γίλεη ζπδήηεζε ζην Τπνπξγείν απφ ηελ ίδηα, παξνπζία θαη εθπξνζψπσλ ηεο ΟΣΟΔ, κε ηνλ 

θάζε έλα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ πξψελ RBU πνπ δελ επέιεμαλ λα πάλε ζηελ Intrum, κε 

πξψηνπο ηνπο 24 απνιπκέλνπο. ηφρνο λα ππάξμεη μεθάζαξε, πιένλ, εηθφλα ηεο βνχιεζεο 

φισλ απηψλ ησλ εξγαδφκελσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνιπκέλσλ θαη κε ζηφρν ζε θάζε 

πεξίπησζε λα δηαζθαιηζηεί ε εξγαζία.  

 Ζ ΟΣΟΔ απνδέρζεθε θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε δηαδηθαζία, πνπ ήηαλ πξσηφγλσξε γηα 

ηα δεδνκέλα ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπκθηιίσζεο. Δπί πιένλ, ε ΟΣΟΔ δήηεζε απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο Σξάπεδαο, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζην Τπνπξγείν, λα κελ 

πξνβνχλ ζε θακία θίλεζε πνπ λα παξαθσιχζεη ην ζθνπφ ηεο. Οη εθπξφζσπνη ηεο Σξάπεδαο 

απνδέρηεθαλ ηελ πξφηαζε ηεο ΟΣΟΔ. Ζ δηαδηθαζία  μεθίλεζε ζηηο 20/12/2019 θαη 

νινθιεξψζεθε κε απνηξνπή ησλ απνιχζεσλ.  

-Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε ζέζεσλ- 

παξεκβάζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο Σξάπεδεο, ηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο, ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο  θαη ην Αζθαιηζηηθφ, απφ ηνπο εηδηθνχο πκβνχινπο ηεο ΟΣΟΔ  θαη απφ ηηο 

Γξακκαηείεο Υ/Π πζηήκαηνο,  Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Νέσλ,  Γηεζλψλ ρέζεσλ, Σχπνπ-

Δπηθνηλσλίαο θαη Αζθαιηζηηθνχ αληίζηνηρα. ηφρνο, ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη πξνβνιή 

ησλ παξεκβάζεσλ ηεο ΟΣΟΔ ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο, ζην πιαίζην ηεο Uni. 

Παξάιιεια, ε ππνζηήξημε ζε παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ πιιφγσλ- κειψλ γηα 

ζέκαηα Υ/Π πζηήκαηνο, εθαξκνγήο ηεο θιαδηθήο Δ, εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά, ελεκέξσζεο 

θιπ.  

2020 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, βαζηθνί ζηαζκνί ζηε δξάζε ηεο ΟΣΟΔ ήηαλ: 

Ιαλνπάξηνο 2020 

-9/1/2020, παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Σνκέα πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ηεο Eurobank πνπ ζα κεηέβαηλαλ ζηε λέα 

εηαηξεία F.P.S, κε ζεκαληηθέο ζεζκηθέο δεζκεχζεηο απφ ηε EUROBANK – Eurobank F.P.S. ε 

ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηνπο επηθεθαιήο ηεο Eurobank θαη ηεο F.P.S ζπκθσλήζεθε  λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπκθσλία εηδηθή δηάηαμε, ε νπνία θαηνρπξψλεη πιήξσο θαη ξεηψο ηα 

κηζζνινγηθά θαη ηα ζεζκηθά δηθαηψκαηα (σξάξην, άδεηεο, παξνρέο) πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ηζρχνπζεο θιαδηθέο Δ, γηα φζνπο ηξαπεδνυπαιιήινπο - εξγαδφκελνπο ηνπ Σνκέα  
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Πξνβιεκαηηθψλ Γαλείσλ ηεο Σξάπεδαο ζα επέιεγαλ λα κεηαβνχλ ζηε F.P.S. Παξάιιεια, 

ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε κειινληηθή ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο F.P.S θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

Δηαηξεηψλ ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν ηνπ θιάδνπ θαη ζηηο κειινληηθέο θιαδηθέο Δ, φπσο 

ζπκβαίλεη γηα αληίζηνηρεο εηαηξείεο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ, ι.ρ. ζηελ Ηηαιία.  

Φεβξνπάξηνο 2020 

-Απνθεληξσκέλε δξάζε- ελίζρπζε Ννκαξρηαθψλ Παξαξηεκάησλ ΟΣΟΔ. Σα 20 πξφζθαηα 

εθιεγκέλα Ννκαξρηαθά Παξαξηήκαηα ηεο Ο.Σ.Ο.Δ., πξνζέδσζαλ ηελ απαξαίηεηε 

πεξηθεξεηαθή δπλακηθή ζηνλ αγψλα ηνπ θιάδνπ. Αλέπηπμαλ θαη αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνψζεζεο ησλ ζέζεσλ ηεο 

ΟΣΟΔ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ. 

Μάξηηνο 2020 

- 10/3/2020,  επηζηνιή-παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηνλ ΔΟΓΤ θαη δεκφζην θάιεζκα ζηηο 

Σξάπεδεο γηα ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηεο πειαηείαο.   

Πξνηάζζνληαο ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο κέζα ζηελ πξσηφγλσξε ζπγθπξία ηεο παλδεκίαο, ε 

Οκνζπνλδία δήηεζε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ. Γηα ηηο λέεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 

(ελαιιαθηηθέο κνξθέο εξγαζίαο, εξγαζία απφ απφζηαζε) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, 

ε ΟΣΟΔ ππνγξάκκηζε ηνλ εθ ησλ πξαγκάησλ έθηαθην θαη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα ηνπο θαη 

πσο δελ επηηξέπεηαη λα παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο απηά απνξξένπλ 

απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη ηηο Δ. 

-  12/3/2020 επηζηνιή-παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηηο Γηνηθήζεηο γηα ηηο άδεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ 

θαη γηα ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηδίσο ζηηο εππαζείο νκάδεο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. 

- 25/3/2020, δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ απφζπξζε ηνπ 

άξζξνπ 9 ηεο ΠΝΠ πνπ ππνβαζκίδεη ηελ εξγαζία θαη κεηψλεη ζην κηζφ ηνπο κηζζνχο.Ζ 

Οκνζπνλδία εμέθξαζε ηελ πιήξε θαη θαηεγνξεκαηηθή αληίζεζή ηεο ζηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε, 

πνπ επέηξεςε αδηαθξίησο  ζηνπο εξγνδφηεο λα επηβάιινπλ κνλνκεξψο εθ πεξηηξνπήο 

απαζρφιεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπο γηα δηάζηεκα κέρξη θαη 6 κήλεο, απαζρνιψληαο ελαιιάμ ην 

κηζφ πξνζσπηθφ θαη κεηψλνληαο  ζην κηζφ αληίζηνηρα ηνπο κηζζνχο ηνπο. Σνχην, ρσξίο 

αληίζηνηρε κείσζε ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζην θφζηνο δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, κε θίλδπλν 

ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θαηεγνξίαο εξγαδφκελσλ θησρψλ θαη κηα δξακαηηθή  παξαπέξα 

ελίζρπζε ησλ πθεζηαθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, κε 

πξψηα ζχκαηα ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. 

Σνλίδνληαο φηη ε θξίζε είλαη δνθηκαζία γηα φινπο πνπ δελ πξέπεη λα γίλεη άιινζη θνηλσληθνχ 

πεηξακαηηζκνχ θαη απαμίσζεο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, ε Οκνζπνλδία θάιεζε ηελ  
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Κπβέξλεζε λα απνζχξεη άκεζα ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ, λα εληζρχζεη ην ηαρχηεξν θαη κε θάζε ηξφπν ην δνθηκαδφκελν Γεκφζην χζηεκα 

Τγείαο ζε κέζα πξνζηαζίαο, εμνπιηζκφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, λα εληείλεη ηνπο ειέγρνπο γηα 

ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο, αιιά θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ θαλφλσλ, ζε φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη ηέινο λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηνο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο θακηά εμαίξεζε. 

Κάιεζε επίζεο ηηο Σξάπεδεο αθ‟ ελφο λα ηεξήζνπλ απαξέγθιηηα ηα κέηξα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο πνπ θαη κε παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ δεζκεχηεθαλ λα εθαξκφζνπλ, αθ‟ εηέξνπ λα κε 

δηαλνεζνχλ λα  επσθειεζνχλ απφ ηε ζπγθπξία θαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ  γηα λα πιήμνπλ ηελ απαζρφιεζε, ηα δηθαηψκαηα θαη ην εηζφδεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ.      

Σέινο, επραξίζηεζε δεκφζηα ηνπο γηαηξνχο θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

πξναζπίζηεθαλ κε απηαπάξλεζε, ππφ εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνχο, ηελ 

πγεία θαη ηε δσή φισλ, αιιά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ θιάδσλ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηξαπεδνυπάιιεινπο, πνπ ππφ πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο έδσζαλ θαζεκεξηλέο κάρεο γηα λα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ε νηθνλνκία θαη λα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

-  16/3/2020, λέα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηηο Δκπνξηθέο, ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο θαη 

ζηηο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Κφθθηλσλ Γαλείσλ, κε ηελ νπνία ηηο θαιεζε λα επηηαρχλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ηνπο γηα θαηάιιεια κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο Σξάπεδεο, θαζψο θαη ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ θνηλνχ.  Με επηζηνιέο θαη παξεκβάζεηο ηεο, 

ε ΟΣΟΔ δήηεζε: 

- Γξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο.  

- Λεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ.  

- Ζ αλακνλή ησλ πειαηψλ λα γίλεηαη εθηφο θαηαζηήκαηνο ζε αλνηρηφ ρψξν κε ηήξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ απνζηάζεσλ  

- Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε απφζηαζε αζθαιείαο κεηαμχ 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε πγεία ηνπο. 

- Πξνηξνπή ζηνπο πειάηεο λα δηελεξγνχλ ηηο  ζπλαιιαγέο ηνπο απφ ηα ελαιιαθηηθά 

θαλάιηα (ATM, APS, Phone Banking, e -Banking, Apps). 

- Άκεζε εθαξκνγή απμεκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ηε 

δηάζεζε θαη ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ πξφιεςεο.   
 

Απξίιηνο 2020 

-  23/4/2020, δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, κε ηελ νπνία:  
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 πξνέβαιε ηε ζπκβνιή ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ,  πνπ βξέζεθαλ, καδί κε ηνπο 

άιινπο εξγαδφκελνπο ησλ απαξαίηεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ιεηηνπξγία, ζηελ 

πξψηε γξακκή γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ 

πιεξσκή κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηα θαηαζηήκαηα, ε 

ππνζηήξημε ησλ ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο, ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θαη ησλ θάζε είδνπο 

ζπλαιιαγψλ κε ηα ελαιιαθηηθά θαλάιηα ηνπ phone banking θαη ηνπ e-banking, 

πινπνηήζεθαλ κε επζπλεηδεζία θαη απηαπάξλεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ, 

πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ πξσηφγλσξεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο 

αιιά θαη ηεο πγείαο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο Σξάπεδεο.    

 επηζήκαλε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ ηεο 

Οκνζπνλδίαο  πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο Γηνηθήζεηο, ζπκβάιινληαο έγθαηξα ζηελ θαιχηεξε 

πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο πειαηείαο. 

 μεθαζάξηζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε φηη νη εξγαζηαθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ Σξαπεδψλ ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο είλαη ξπζκίζεηο έθηαθηνπ θαη πξνζσξηλνχ 

ραξαθηήξα, εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη φρη φρεκα 

θαηαζηξαηήγεζεο εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ή  παγίσζεο κνλνκεξψλ πξαθηηθψλ ζηνλ 

θιάδν.  

 ηφληζε φηη νη θαλφλεο ηεο επφκελεο κέξαο γηα ηνλ θιάδν δελ λνείηαη λα ππάξμνπλ ρσξίο 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηε ζπιινγηθή ηνπο εθπξνζψπεζε, πφζν κάιινλ ελάληηά ηνπο. 

Παξάιιεια, ε ΟΣΟΔ πξνρψξεζε ζε θακπάληα αλάδεημεο ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ησλ 

ηξαπεδνυπαιιήισλ, φπσο θαη άιισλ θιάδσλ εξγαδνκέλσλ κε πξψηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηε δεκφζηα πγεία, ζηελ θάιπςε νπζησδψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηηο 

πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο. Κεληξηθφ κήλπκα ηεο θακπάληαο «αο επραξηζηνχκε».      

  - 30/4/2020,   νινθιεξσκέλε δέζκε πξνηάζεσλ ηεο ΟΣΟΔ γηα ηε κεηάβαζε ζηελ 

επφκελε κέξα ηεο παλδεκίαο. Ζ Οκνζπνλδία ππνγξάκκηζε φηη ε ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, δελ επηηξέπεη ραιάξσζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηελ πειαηεία, νχηε επηδέρεηαη ηελ παξακηθξή ακέιεηα ζηελ ηήξεζε ησλ 

κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο  θαη ησλ ζπζηάζεσλ ησλ εηδηθψλ. Γηα απηφ θαη επαλήιζε, 

κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο, πνπ απέζηεηιε ζηηο Γηνηθήζεηο φισλ ησλ 

Σξαπεδψλ θαη ζηηο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Κφθθηλσλ Γαλείσλ. Οξηζκέλεο πξνηάζεηο 

αθνξνχζαλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ελψ άιιεο πην εμεηδηθεπκέλα ζην δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ θαη ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο αληίζηνηρα. 

Μάηνο 2020 

-15/5/ 2020, παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, κε ην αίηεκα λα  κε ρξεψλεηαη 

θαλνληθή άδεηα γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ. Απηφ, γηα φζν δηάζηεκα θξηζεί 

αλαγθαίν κέρξη λα αλνίμνπλ μαλά θαη ππφ αζθαιείο ζπλζήθεο νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο φισλ 

ησλ βαζκίδσλ, θαζψο θαη νη κνλάδεο παξνρήο θξνληίδαο/βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί. 
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Ινχληνο 2020 

- 15/6/2020 ζπλεδξίαζε θαη δηεμνδηθή ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο 

ΟΣΟΔ γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο παξεκβάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο ζην αξκφδην Τπνπξγείν θαη ζηηο 

Σξάπεδεο γηα  ην η. ΣΑΤΣΔΚΩ. Σνλίζηεθε φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ εγθιεηζκνχ, 

πηνζεηήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ηα επηρεηξήκαηα ηεο ΟΣΟΔ θαη δηαζθαιίζηεθαλ 

πιήξσο θαη κε  ηνλ λ. 4680/2020 ηα δηθαηψκαηα ζην η. ΣΑΤΣΔΚΧ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ηεο 

Intrum  θαη ηεο FPS, αιιά θαη φζσλ ηξαπεδνυπαιιήισλ απαζρνιεζνχλ ζην κέιινλ ζηηο 

εηαηξείεο ηνπ λ. 4354/2015. Σελ ίδηα, φκσο, πεξίνδν ν ΔΦΚΑ πήξε απνθάζεηο θαη 

δεκνζηνπνίεζε εγθπθιίνπο πνπ παξαβηαζαλ ηνλ λφκν θαη δεκηνχξγεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

γηα ηηο παξνρέο ζε ρξήκα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. 

Ζ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ, αθνχ εμέηαζε δηεμνδηθά ηηο εμειίμεηο αιιά θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ κέρξη ηφηε απνθάζεσλ ηνπ ΔΦΚΑ,  απνθάζηζε: 

- Ζ ΟΣΟΔ λα επαλαθέξεη απνθαζηζηηθά ζηηο Σξάπεδεο ηελ πξφηαζή ηεο γηα ίδξπζε 

Φνξέα, κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθφ ησλ Σξαπεδψλ πνπ αζθαιίδεηαη ζην 

η.ΣΑΤΣΔΚΧ (ηνκείο ΣΑΑΠΣΓΑΔ θαη ΣΑΠΔΣΔ) παξνρψλ ζε ρξήκα πξφζζεησλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ,  ζε ζρέζε κε εθείλεο  πνπ ζα ρνξεγεί ν ΔΦΚΑ, έηζη ψζηε νη 

παξνρέο απηέο λα δηαζθαιηζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο.  

- Να γίλνπλ επίζεκεο παξεκβάζεηο ηεο ΟΣΟΔ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ζηνλ ΔΦΚΑ 

γηα λα αλαθιεζνχλ νη εγθχθιηνη θαη νη απνθάζεηο πνπ παξαβηάδνπλ ηηο θαηαζηαηηθέο 

δηαηάμεηο  ηνπ η.ΣΑΤΣΔΚΧ (ηνκέσλ ΣΑΑΠΣΓΑΔ -ΣΑΠΔΣΔ). 
 

Ινχιηνο 2020 

- 3/7/2020, δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ην λ.ζ. «Γεκφζηεο ππαίζξηεο ζπλαζξνίζεηο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

Αθνχ εμέζεζε αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο ηεο θξηηηθήο ηεο ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε ΟΣΟΔ 

ππνγξάκκηζε, κεηαμχ άιισλ, φηη αζθεί, φπσο φια ηα ζπλδηθάηα ησλ εξγαδνκέλσλ,  ηα 

ζπιινγηθά δηθαηψκαηα ζην πιαίζην πνπ νξίδνπλ ην χληαγκα θαη νη λφκνη, κε αίζζεκα επζχλεο 

ηφζν απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εθπξνζσπεί, φζν θαη απέλαληη ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν. „Οκσο δελ ζα αλερζεί απζαίξεην πεξηνξηζκφ θαη ζηνρνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο δξάζεο θαη κάιηζηα ζε κηα ηδηαίηεξε δχζθνιε πεξίνδν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηνπο πνιίηεο. Γηα ηνχην θάιεζε ηελ Κπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζηνλ απαξαίηεην ζπζηεκαηηθφ 

δηάινγν κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ψζηε λα δηακνξθσζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπλαίλεζε, κε 

βάζε ην χληαγκα θαη ηηο βέιηηζηεο, ζπκβαηέο κε ηελ ΔΓΑ, δηεζλείο πξαθηηθέο. Κάιεζε, 

επίζεο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα κε ζπκπξάμνπλ ζηελ απαμίσζε ελφο αθφκα ζεκειηψδνπο γηα 

ηε Γεκνθξαηία ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο. 
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- 15/7/ 2020, εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Γ. ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ ηειεξγαζία. Με θεληξηθφ 

γλψκνλα ε παλδεκία λα κελ γίλεη άιινζη γηα ηελ ππνλφκεπζε ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ,  ε Δ.Γ. εμέηαζε ηα πξνβιήκαηα ηεο αλαγθαζηηθήο, ιφγσ παλδεκίαο, εθαξκνγήο 

ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Δ.Δ, ζηε ρψξα θαη ζηνλ θιάδν, θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ, 

ελφςεη θαη ηεο ηφηε αλακελφκελεο ζρεηηθήο  λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο Κπβέξλεζεο. 

Σνλίζηεθε φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα κφλν ζαθψο βειηησηηθψλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην:  

 Με ηε ζέζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςεθηαθήο απνζχλδεζεο, θαζψο θαη  

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο απφ απφζηαζε,  

 Με ηε ζέζπηζε βειηησηηθψλ ξπζκίζεσλ εμεηδίθεπζεο ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ φπσο 

:  

• Γηαζθάιηζε γλήζηαο ζπλαίλεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, κε αλνηθηφ δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο νπνηεδήπνηε, εθφζνλ δελ ζεσξεί επσθειή ηελ ηειεξγαζία, 

ρσξίο ζπλέπεηεο ή βιαπηηθή κεηαβνιή. 

• Δπαξθήο θαηαγξαθή θαη επνπηεία απφ ην ΔΠΔ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ηήξεζεο ηνπ πιαηζίνπ, ρσξίο εθπηψζεηο ζηελ 

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία θαη ζηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη 

ρσξίο ηε κεηάζεζε επζπλψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ εξγαδφκελν.  

• Πιήξεο θάιπςε γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη έιεγρνο γηα επαγγεικαηηθέο 

αζζέλεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεξγαζίαο. 

• Δχινγε απνδεκίσζε γηα δηακφξθσζε θαη δηάζεζε ηδησηηθνχ ρψξνπ σο ρψξνπ 

εξγαζίαο,  

• Κάιπςε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηα νπνία ν 

εξγαδφκελνο παξάηππα θαη παξάλνκα επσκίδεηαη, αληί ηνπ θαλνληθά 

ππφρξενπ εξγνδφηε.  

Δπηζεκάλζεθε φηη νη φπνηεο κφληκεο ξπζκίζεηο θαη αιιαγέο  ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ κεηά 

απφ επξχηαην θνηλσληθφ δηάινγν θαη νπσζδήπνηε κε ζεβαζκφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ησλ 

Κιαδηθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ.  

Καηφπηλ απηψλ, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ απνθάζηζε, κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, 

λα παξέκβεη κε επηζηνιή-νινθιεξσκέλν ππφκλεκα ζέζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ, δεηψληαο 

ζπλάληεζε καδί ηνπ, κφιηο θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ ηειεξγαζία. Δπίζεο, λα παξέκβεη θαη λα 

εθζέζεη ηηο ζέζεηο ηεο ζηελ αληίζηνηρε πλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο.  

 

Σέινο, λα γίλνπλ ζπλεδξηάζεηο ησλ Γξακκαηεηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

πιιφγσλ θαη ζηε ζπλέρεηα φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηελ ηειεξγαζία. 
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επηέκβξηνο 2020 

-  8/9/2020, ππφκλεκα-δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζε δηαηάμεηο λνκνζρεδίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, κε 

θεληξηθφ αίηεκα λα κελ ππάξμεη νχηε κηα ψξα απιήξσηεο εξγαζίαο γηα φζνπο κπαίλνπλ 

ζε θαξαληίλα ιφγσ παλδεκίαο. Ζ ΟΣΟΔ ηφληζε φηη ε επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ζην ρψξν εξγαζίαο αλήθεη ζηνλ εξγνδφηε θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο ζην Κξάηνο. Βάζεη απηψλ, ν 

εξγαδφκελνο πνπ ππνρξενχηαη ζε θαξαληίλα δελ πξέπεη λα ρξεσζεί νχηε κηα ψξα απιήξσηεο 

εξγαζίαο. Παξάιιεια, αληηηάρζεθε ζηελ παξάηαζε ηεο ζπζηεκαηηθήο ππέξβαζεο ησλ 

αλψηαησλ νξίσλ ππεξσξίαο ρσξίο έιεγρν θαη άδεηα, ε νπνία  δελ έρεη θακηά δηθαηνινγεηηθή 

βάζε ζε ζπλζήθεο χθεζεο θαη αλεξγίαο, νχηε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε αλάγθεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο. Εήηεζε, κάιηζηα, λα απνηξέπνληαη θάζε είδνπο ππεξβάζεηο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ, κε πξψην βήκα ηελ απαγφξεπζε ηεο ππεξεξγαζίαο, πνπ απνηειεί 

παγθφζκηα πξσηνηππία, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε θιάδνπο κε 

ζπλερείο κεηψζεηο πξνζσπηθνχ, φπσο είλαη θαη ν ηξαπεδηθφο.  Σέινο, ππνγξάκκηζε φηη νη 

επάισηεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ δελ ζα πξέπεη λα ηηκσξνχληαη κε αλαζηνιή ηεο ζχκβαζεο 

επεηδή είλαη... επάισηεο! Με επζχλε ηεο Γηνίθεζεο θάζε Σξάπεδαο θαη κε ηελ επαγξχπλεζε 

φισλ ησλ πιιφγσλ, πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθήο ηνπο 

απαζρφιεζεο, ρσξίο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ακνηβέο, ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.  

- 9/9/2020, ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ΟΣΟΔ- Σξαπεδψλ κε ζέκα ηνλ θνξέα δηαζθάιηζεο 

ησλ παξνρψλ ζε ρξήκα  ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην η. ΣΑΤΣΔΚΩ. ηε ζπλάληεζε εθηέζεθε 

απφ ηελ ΟΣΟΔ ε λέα θαηάζηαζε κεηά ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηα ζπλαθφινπζα 

πξνβιήκαηα γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Σνλίζηεθε ε αλάγθε δηαζθάιηζεο θαη θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ γηα παξνρέο αζζέλεηαο θαη πξφλνηαο, ε νπνία  είλαη 

επηηαθηηθά επίθαηξε. ε απηφ αθξηβψο απνβιέπεη ε ίδξπζε ηνπ λένπ Φνξέα, κε ηελ απαξαίηεηε 

βέβαηα επηθαηξνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ, ζηα νπνία ε θνηλή Οκάδα Δξγαζίαο είρε ήδε 

θαηαιήμεη. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ Σξαπεδψλ αλαγλσξίζηεθαλ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Απνδέρζεθαλ ηελ πξννπηηθή ίδξπζεο λένπ θνξέα θαη δήηεζαλ ρξφλν γηα λα επεμεξγαζηνχλ ηα 

λέα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 

 

Οθηψβξηνο 2020 

-21/10/2020, πλεδξίαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΔ, γηα ηνπο φξνπο  κεηάβαζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε θφθθηλσλ δαλείσλ ηεο Alpha Bank ζηε Cepal. 
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Σν Γ.. αζρνιήζεθε δηεμνδηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κεηά ηε ζεζκνζέηεζε θαη 

ηε ιεηηνπξγηθή έληαμε ζην Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα ησλ servicers σο αλεμάξηεησλ απφ ηηο 

Σξάπεδεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ νληνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαη ηε 

ζπλαθφινπζε εθρψξεζε, απφ ηηο Σξάπεδεο, ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο ζε απηέο, καδί κε 

ην πξνζσπηθφ.  

Αλαιχζεθε εθ λένπ ε απφθαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ θιάδνπ κε ηηο λέεο 

Υξεκαηνπηζησηηθέο νληφηεηεο, κε πιήξε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηέο, ζην πιαίζην ελφο εληαηνπνηεκέλνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο. ε 

απηή ηε βάζε, ηνλίζηεθε φηη ε ζπκθσλία Σξάπεδαο Πεηξαηψο-ΟΣΟΔ-ΔΣΠ γηα ηελ Intrum 

απνηέιεζε πξφηππν θαη νδεγφ γηα αλάινγεο θηλήζεηο ζηνλ θιάδν θαη φηη αθφκα ιεηηνπξγεί 

ζεηηθά. Απφδεημε απνηεινχλ ε ηδξπζε ζσκαηείνπ ζηελ Intrum, ε έληαμή ηνπ ζηελ ΟΣΟΔ θαζψο 

θαη ε ζε εμέιημε δηαπξαγκάηεπζε επηρεηξεζηαθήο Δ θαη πξννπηηθά Καλνληζκνχ Δξγαζίαο, 

κε ηε ζηήξημε ηεο ΟΣΟΔ θαη κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σνλίζηεθε φηη νη εξγαδφκελνη πνπ κεηαθηλνχληαη ζηνπο servicers είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε κεηά 

απφ ζπκθσλία ησλ πιιφγσλ ηνπο κε ηελ αληίζηνηρε Σξάπεδα, παξά εάλ κεηαθηλνχλην 

ππνρξεσηηθά θαη κφλν κε ηνπο φξνπο ηνπ Π.Γ. 178, πνπ έρνπλ βξαρχβην ρξνληθφ νξίδνληα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ λφκν 4601 ηνπ Απξηιίνπ 2019, ν νπνίνο δηεπθφιπλε ηηο απνζρίζεηο ζηηο 

Σξάπεδεο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε έγθαηξε ζπκκεηνρή θαη ε δηαρξνληθή παξέκβαζε ηεο 

ΟΣΟΔ απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, αλνίγνληαο πξννπηηθέο γηα φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο servicers, πνπ απνηεινχλ νξγαληθφ θνκκάηη ηνπ θιάδνπ.   

Μεηά απφ ηε δηαπίζησζε φηη δελ απνηππψζεθε ζην ζχλνιφ ηεο ε ζπιινγηθή ζπκθσλία ζηηο 

αηνκηθέο πκβάζεηο, ην Γεληθφ πκβνχιην απνθάζηζε, κε κεγάιε πιεηνςεθία, λα γίλεη 

παξέκβαζε ζηε Γηνίθεζε ηεο Alpha Bank, κε επηζήκαλζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη 

δηφξζσζε ζηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη κεηαθηλνχληαη ζηε Cepal. 

Δπίζεο, λα γίλεη ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Cepal πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ δεζκεχζεηο 

γηα ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ ζεζκψλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ πιήξσο ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα πέξαλ ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ. Σέινο, λα πξνσζεζεί άκεζα ε δεκηνπξγία 

ζσκαηείνπ, κε πξψην κέιεκα ην ρηίζηκν ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ (πιινγηθή χκβαζε 

Δξγαζίαο – Καλνληζκφο Δξγαζίαο) πνπ λα βειηηψλνπλ ηνπο φξνπο ησλ αηνκηθψλ πκβάζεσλ. 

- 30/10/2020, ζπλάληεζε ΟΣΟΔ – Γηνίθεζεο CEPAL γηα ηε δηαζθάιηζε δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο Alpha Bank πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηε Cepal. ηε ζπλάληεζε εθηέζεθαλ νη 

ζέζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ 

αιιά θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξεία, πέξαλ ησλ αηνκηθψλ ηνπο ζπκβάζεσλ, κέζα 

απφ ηελ ππνγξαθή Δ θαη Καλνληζκνχ Δξγαζίαο κεηά ηε ζχζηαζε ζσκαηείνπ ζηνλ ρψξν, 

φπσο ήδε ζπκβαίλεη ζηελ INTRUM θαη επίθεηηαη ζηελ FPS. 
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Ζ Δηαηξεία δεζκεχηεθε φηη ηα δπν ππνκλήκαηα, ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Σξάπεδαο αληίζηνηρα, 

πνπ θαιχπηνπλ νξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ ΟΣΟΔ, ζα απνηειέζνπλ 

απαξαίηεην πξνζάξηεκα ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ήδε έρνπλ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, 

ππνγξαθεί, ππεξηζρχνληαο θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο απηψλ. Γειψζεθε, επίζεο, φηη θαη ε 

Δηαηξεία επηδηψθεη ηε δηακφξθσζε εληαίνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ζην ρψξν ηεο . 

Ννέκβξηνο 2020 

- 3/11/2020, λέα ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ΟΣΟΔ-Σξαπεδψλ γηα ηνλ θνξέα δηαζθάιηζεο 

ησλ παξνρψλ ζε ρξήκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην η. ΣΑΤΣΔΚΩ. Οη Σξάπεδεο δεζκεχηεθαλ 

λα ζπλερίζνπλ ηνλ δηάινγν κε ηελ ΟΣΟΔ γηα ηνλ λέν θνξέα, κέρξη λα ππάξμνπλ πην ζαθή 

δεδνκέλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ EΦΚΑ. Αθφκα, δεζκεχηεθαλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θιαδηθέο ..Δ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ζπλαδέιθνπο, ζηνπο νπνίνπο 

θαζπζηεξνχζε ε θαηαβνιή εγθεθξηκέλσλ παξνρψλ απφ ηνλ ΔΦΚΑ. 

- 18/11/2020, ζεκαληηθή δεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα λα ζηακαηήζεη ε κείσζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νη Σξάπεδεο λα παίμνπλ ην 

ξφιν ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο 

Ζ ΟΣΟΔ επηζήκαλε φηη νη Σξάπεδεο, αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο,  ζπλερίδνπλ απηφεηεο 

ζηελ πεπαηεκέλε ηεο πεξηθνπήο  ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηεο κείσζεο ηεο 

απαζρφιεζεο, ζπρλά εμσζψληαο ζηελ έμνδν ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηα θαηαζηήκαηα πνπ 

θιείλνπλ. Σφληζε φηη νη Γηνηθήζεηο  δελ  ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπλερείο δηακαξηπξίεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ δηθηχνπ αθφκα θαη ζε γεσγξαθηθά 

απνκαθξπζκέλεο ή εζληθά επαίζζεηεο πεξηνρέο. Απνθιείνπλ ζπλεηδεηά νιφθιεξεο θαηεγνξίεο 

ζπκπνιηηψλ καο απφ ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο.   

Τπνγξακκίδνληαο φηη Δπξσπατθέο ρψξεο πνιχ πην πξνρσξεκέλεο απφ ηελ Διιάδα ζηηο 

ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηελ ςεθηαθή Σξαπεδηθή, δηαηεξνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα 

θαηαζηήκαηα δηθηχνπ θαη εξγαδφκελνπο ζην δπλακηθφ ηνπο, αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ, ε 

ΟΣΟΔ επηζήκαλε, βαζηδφκελε ζε επίζεκα ζηνηρεία, φηη:.  

- ηελ Διιάδα αληηζηνηρεί   έλαο ηξαπεδνυπάιιεινο ζε  292 θαηνίθνπο, ελσ ζηελ 

Δπξσδψλε έλαο ζε 185 θαηνίθνπο. Γηα λα πιεζηάζεη ην ηξαπεδηθφ καο ζχζηεκα ηνλ  

κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο, ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί κε 37% παξαπάλσ εξγαδφκελνπο! 

- ην 2010 είρακε 41,3 θαηαζηήκαηα εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ αλα 100.000 θαηνίθνπο.  Σν 

2019 κφιηο 19,2 θαηαζηήκαηα αλα 100.000 θαηνίθνπο, έλαληη 38,8 θαηαζηεκάησλ αλα 

100.000 θαηνίθνπο ζηελ Ηηαιία, 34,3 ζηελ (αλεπηπγκέλε ςεθηαθά) Γαιιία, 38,2 ζηελ 

Πνξηνγαιία θαη 49,7 ζηελ Ηζπαλία!  

- ην 2019 ν κέζνο φξνο ζηελ Δπξσδψλε ήηαλ έλα ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα αλα 2.530 

θαηνίθνπο. ηελ Διιάδα (κε ηηο γλσζηέο γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο...) αληηζηνηρνχζε έλα 

θαηάζηεκα ζε 5.662 θαηνίθνπο! 
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- αιιά θαη ζηα ΑΣΜ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο, είρακε αλαινγηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ κείσζε, έλαληη αχμεζεο ζηελ Δ.Δ. ην ίδην δηάζηεκα.  

 

Ζ ΟΣΟΔ επέθξηλε ηελ  ππεξβνιηθή ζπξξίθλσζε θαη ππνζηειέρσζε ηνπ θιάδνπ ζηελ 

Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηελ αλακθηζβήηεηα πην αλαπηπγκέλε, απφ άπνςε ςεθηαθήο 

Σξαπεδηθήο θαη ζπλαιιαθηηθψλ ζπλεζεηψλ, Δπξψπε. Απηή δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν, φζν ζε επηινγέο απνςίισζεο ηνπ εγρψξηνπ Σξαπεδηθνχ 

πζηήκαηνο, πνπ απνηεινχλ, πιένλ, κείδνλ αλαπηπμηαθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ δήηεκα, 

απέλαληη ζην νπνίν Κπβέξλεζε θαη ΣΥ πξέπεη λα πάξνπλ ζέζε.  

- 23/11/2020, λέα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηε ζπξξίθλσζε ησλ Σξαπεδψλ,  κεηά απφ 

ελεκέξσζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο  φηη ζα ζέζεη ζε αλαγθαζηηθή άδεηα 140 εξγαδφκελνπο ζηα 

45 αθφκα θαηαζηήκαηα πνπ απνθάζηζε λα θιείζεη, κέρξηο φηνπ αλαξηεζνχλ νη δηαζέζηκεο 

ζέζεηο ζην Intranet ηεο Σξάπεδαο ή νη εξγαδφκελνη απηνί λα απνδερζνχλ ην πξφγξακκα 

εζεινχζηαο εμφδνπ, ην νπνίν παξαηάζεθε εηδηθά γηα απηνχο κέρξη ηηο 30/11/2020.  

Ζ ΟΣΟΔ θάιεζε ηελ Σξάπεδα λα αλαδεηήζεη ιχζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απαζρφιεζε, 

ρσξίο λα είλαη βιαπηηθέο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δπίζεο θάιεζε  ηελ Κπβέξλεζε θαη ην ΣΥ, 

θχξην κέηνρν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, λα πάξνπλ μεθάζαξα ζέζε απέλαληη ζε ηέηνηεο  

πξαθηηθέο, πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ πειαηεία θαη ηελ θνηλσλία. 

- 25 θαη 26/11/2020, ζπλαληήζεηο ηεο ΟΣΟΔ κε εθπξνζψπνπο ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο.  ηηο ζπλαληήζεηο απηέο, κεηά απφ πνιχσξεο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη 

εθπξφζσπνη ηεο Σξάπεδαο δήισζαλ φηη ε Σξάπεδα δεζκεχεηαη πσο δελ ζα γίλεη θακία 

θαηαγγειία ζχκβαζεο. Θα θαιπθζνχλ φιεο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο ιακβάλνληαο ππφςε, φπνπ 

απαηηείηαη, θξηηήξηα εγγχηεηαο θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, νη δε ππφινηπνη εξγαδφκελνη ζα 

αμηνπνηεζνχλ κε ηειεξγαζία ζε εξγαζίεο θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Σξάπεδαο, ελψ ζηελ 

πνξεία ζα πξνθεξχζζνληαη ζέζεηο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ. 

Καηφπηλ απηψλ, ζηηο 27-11-2020 ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ. ηε 

ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ θαη νη Πξφεδξνη ησλ πιιφγσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο.  

Με βάζε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, αιιά θαη 

ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ πιιφγσλ: 

- Αλαγλσξίζηεθε ε ζεηηθή παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, κε ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη φηη δελ 

ζα ππάξμνπλ απνιχζεηο θαη φηη νη εξγαδφκελνη δελ ζα κείλνπλ κεηέσξνη ζε θαζεζηψο 

«αλαγθαζηηθήο άδεηαο» . 
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- Ξεθαζαξίζηεθε φηη, κε βάζε θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ε ηειεξγαζία αθνξά 

ζε πξαγκαηηθή εξγαζία θαη δελ ζπλεπάγεηαη απψιεηα ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, 

νχηε δηθαηνινγεί δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπλαδέιθσλ.  

- Σνλίζηεθε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ απφ ηελ Σξάπεδα ρξεηάδεηαη 

εγξήγνξζε, ζπληνληζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε απφ ηνπο πιιφγνπο ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ψζηε απηνί λα δηαζθαιηζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν.   

Παξάιιεια, απνθαζίζηεθε λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ηεο ΟΣΟΔ ζην Σ.Υ.. θαη ζηνλ 

αξκφδην Τπνπξγφ γηα ηα ζέκαηα Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο, θαζψο θαη 

ζπλαληήζεηο κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ, κε θφκκαηα θαη θνξείο, ψζηε ε Οκνζπνλδία 

λα ζέζεη ηνπο αξκφδηνπο θαη ηελ Κπβέξλεζε πξν ησλ επζπλψλ ηνπο απέλαληη ζηηο πξαθηηθέο 

ζπξξίθλσζεο ησλ Σξαπεδψλ.  

Γεθέκβξηνο 2020 

- 18/12/ 2020, ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη κε ζηειέρε ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο.   

ην επίθεληξν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν θαη εηδηθφηεξα νη ζπλερηδφκελεο 

πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ησλ Σξαπεδψλ ζε θαηαζηήκαηα, δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζσπηθφ, πνπ 

θαηά ηελ ΟΣΟΔ βξίζθνληαη ζε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο, ελψ απνδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ησλ Σξαπεδψλ ζηελ αλάπηπμε.  

Ζ ΟΣΟΔ, αθνχ εμέζεζε δηεμνδηθά ηηο ζέζεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, 

δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ΣΥ, δεδνκέλνπ φηη ην Σακείν είλαη  

βαζηθφο κέηνρνο ζε ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, έρεη δε επξχηεξν ξφιν θαη ιφγν ζην Σξαπεδηθφ 

ζχζηεκα γηα ηα δεηήκαηα απηά.     

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΣΥ αλέθεξε, κεηαμχ άιισλ, φηη ρξεηάδεηαη λα βξεζεί ε ζσζηή 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ θεξδνθνξία θαη ηελ επζχλε ησλ Σξαπεδψλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία. 

Οη Σξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφθιεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ, αιιά θαη 

ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αληαγσλίδνληαη,  πνπ ιφγσ θαη ηεο θξίζεο θαη ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ εηζνδεκάησλ αθήλνπλ κηθξά πεξηζψξηα επεξεαζκνχ θαη δηεχξπλζεο ηνπ 

ζθέινπο ησλ εζφδσλ ηνπο. Δπηζήκαλε φηη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ππάγεηαη ζε απζηεξέο 

ξπζκίζεηο θαη φξνπο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,  δελ κπνξνχλ λα παίμνπλ επέιηθηα θαη 

ηθαλνπνηεηηθά ηνλ ξφιν ηνπο, γηα απηφ πνιιέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εμσηεξηθεχνληαη ζε ηξίηεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ εθηεινχλ ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Σέινο,  δηαβεβαίσζε ηελ ΟΣΟΔ φηη ην ΣΥ 

επηζπκεί λα εξγαζηεί καδί ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζθνιφηεξεο ηξέρνπζαο πξφθιεζεο, 

λα επαλέιζνπλ νη Σξάπεδεο ζε πγηή θεξδνθνξία θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζηελ 

Διιάδα. 
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-31/12/2020, Σειενπηηθή θακπάληα ηεο ΟΣΟΔ θαηά ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ηξαπεδηθψλ 

θαηαζηεκάησλ, «Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΟΜΟ ΣΖ - Ζ ΣΡAΠΔΕΑ ΔΗΑΗ ΔΤ» 

- Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε ζέζεσλ θαη 

παξεκβάζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο Σξάπεδεο, ηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο, ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο  θαη ην Αζθαιηζηηθφ, απφ ηνπο εηδηθνχο πκβνχινπο ηεο ΟΣΟΔ  θαη απφ ηηο 

Γξακκαηείεο Υ/Π πζηήκαηνο,  Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Νέσλ,  Γηεζλψλ ρέζεσλ, Σχπνπ-

Δπηθνηλσλίαο θαη Αζθαιηζηηθνχ αληίζηνηρα. ηφρνο, ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη πξνβνιή 

ησλ παξεκβάζεσλ ηεο ΟΣΟΔ ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο, ζην πιαίζην ηεο Uni. 

Παξάιιεια, ε ππνζηήξημε ζε παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ πιιφγσλ- κειψλ γηα 

ζέκαηα Υ/Π πζηήκαηνο, εθαξκνγήο ηεο θιαδηθήο Δ, εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά, ελεκέξσζεο 

θιπ.  

2021 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, βαζηθνί ζηαζκνί ζηε δξάζε ηεο ΟΣΟΔ ήηαλ: 

Ιαλνπάξηνο 2021 

- 19/1/2021, ζπκπιήξσζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΣΟΔ, ιφγσ 

απνρψξεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ζ. ηαχξνπ Κνχθνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζ. Αρηιιέα 

Μπισλφπνπινπ.  

Σα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο επραξίζηεζαλ ηνπο απεξρφκελνπο Πξφεδξν θαη Γεληθφ 

Γξακκαηέα γηα ηελ πνιπεηή νπζηαζηηθή πξνζθνξά ηνπο ζην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ θαη γηα ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ηνπο ζε κηα καθξά πεξίνδν κεγάισλ θαη 

πξσηφγλσξσλ πξνθιήζεσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ. Νένο Πξφεδξνο 

ηεο ΟΣΟΔ εθιέρηεθε ν ζ. Γηψξγνο Μφηζηνο θαη λένο Γεληθφο Γξακκαηέαο ν ζ. Αλδξέαο 

Καιιίξεο. 

Φεβξνπάξηνο 2021 

-1/2/2021, επηζηνιή-παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ ΔΟΓΤ θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ ησλ Σξαπεδψλ, κε ηελ 

νπνία δεηείηαη ε έληαμε ζην ζρέδην εκβνιηαζκνχ ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ ζα 

εκβνιηαζηνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ησλ 

ηξαπεδψλ.   

- 3/2/2021, επηζηνιή ηεο ΟΣΟΔ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ζηνλ Τθππνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ-αξκφδην γηα ην Υ/Π ζχζηεκα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα γηα ηα κε εθηειεζηηθά 

κέιε Γ.. ηξαπεδψλ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ παξέκβαζε έγηλε ιφγσ πιεξνθνξηψλ γηα επηθείκελε ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

4346/2015, πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ ηα  



51 

 

 

κέιε Γ.. ησλ Σξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ θνξέσλ 

θαη ζηειερψλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ε νπνία θξίλεηαη, πιένλ, απαξαίηεηε ζηηο ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο. ηελ επηζηνιή ηεο ε ΟΣΟΔ παξαζέηεη ηφζν ηε δηεζλή πξαθηηθή, φζν θαη βάζηκα 

επηρεηξήκαηα πνπ θαηαδείρλνπλ φηη ε Κπβέξλεζε νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηε ζχγρξνλε 

εηαηξηθή πξαθηηθή ζηελ Δ.Δ. θαη λα ζπκπεξηιάβεη, ζην επηθείκελν λέν ζεζκηθφ πιαίζην, ηε 

ζπκκεηνρή ζηα Γ.. ησλ Σξαπεδψλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, σο κε εθηειεζηηθψλ 

κειψλ, κε εηδηθή ξεηή πξφβιεςε ζηα ππφ ζέζπηζε λέα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε Γ.. 

-12/2/2021, παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζε δηαδηθηπαθή εθδήισζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  

ηελ εθδήισζε ζπκκεηείρε ν Πξφεδξνο ηεο ΟΣΟΔ, ν νπνίνο ζηελ παξέκβαζή ηνπ αλαθέξζεθε 

κεηαμχ άιισλ:  

- ηηο ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο γηα ηηο Σξάπεδεο, κε αηρκή ηα θφθθηλα δάλεηα.  Γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνλ αλαπηπμηαθφ ηνπο ξφιν, νη Σξάπεδεο νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ 

πνιηηηθέο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

- ηελ θαθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί γηα ηηο Σξάπεδεο, ηδηαίηεξα ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, κε πνιιά παξάπνλα απφ λνηθνθπξηά θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ 

δελ έρνπλ επαξθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ αλαγθαία θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε. Σν 

πξφβιεκα εληείλεηαη κε ηε ζπλέρηζε απφ ηηο Σξάπεδεο επηινγψλ ζπξξίθλσζεο, κε 

θιείζηκν θαηαζηεκάησλ θαη κείσζε πξνζσπηθνχ.  

- ηνπο ηξαπεδνυπαιιήινπο, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ θαη εξγάδνληαη κε 

απηαπάξλεζε ζηελ πξψηε γξακκή γηα ηελ νκαιή δηελέξγεηα θαη ηε δηαζθάιηζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ. Δξγάδνληαη, σζηφζν, ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο, ηφζν 

εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, φζν θαη εμαηηίαο επηινγψλ ησλ Σξαπεδψλ πνπ θέξλνπλ ζην 

πξνζθήλην λέεο θαη κέρξη ζήκεξα ειάρηζηα ειεγρφκελεο θαη ζπιινγηθά ξπζκηδφκελεο 

κνξθέο απαζρφιεζεο, φπσο ε ηειεξγαζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη έκπξαθηε 

βνχιεζε πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο, ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη ελίζρπζε ηνπ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ΟΣΟΔ-Σξαπεδψλ.  

- 26/2/2021, ζπλάληεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΣΟΔ κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θ. Υαηδεδάθε, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Οκνζπνλδίαο. 

Οη εθπξφζσπνη ηεο ΟΣΟΔ αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζηνλ θιάδν, πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ κεηάβαζεο ζηε λέα επνρή. Τπνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο 

λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηειεξγαζία, αλαθέξνληαο ηηο βαζηθέο εγγπήζεηο πνπ απηφ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, κε επαξθή ρψξν γηα ηελ θιαδηθή ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε, ψζηε 

λα κελ νδεγεί ζε άληζε αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε εξγαδφκελνπ – εξγνδφηε. Δλεκέξσζαλ, 

αθφκε, φηη ε ΟΣΟΔ είρε ήδε επεμεξγαζηεί εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο γηα ηα ζέκαηα απηά, 

ηηο νπνίεο θαη ζα θαηέζεηε ζηνλ δεκφζην δηάινγν. 
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Εήηεζαλ, ζηε ζπλέρεηα, λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ ζρεηηθά κε 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΠΔ θαη ηνπ ΟΜΔΓ, δεδνκέλνπ φηη ε ΟΣΟΔ είρε ζην παξειζφλ ζεηηθή 

εκπεηξία απφ ηνλ ζεζκφ θαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

αθξαίσλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο εξγνδφηεο. Αλαθέξζεθαλ, επίζεο, ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα 

γηα ηηο πιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηηο Δ απφ ηε δηαηήξεζε δηαηάμεσλ ηεο Πξάμεο 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ) 6/2012, φηαλ κάιηζηα νη ηφηε ιφγνη ηεο ςήθηζήο ηνπο έρνπλ 

νπζηαζηηθά εθιείςεη. Αλαθέξζεθαλ ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ η. ΣΑΤΣΔΚΧ απφ ηνλ ΔΦΚΑ θαη δήηεζαλ ηελ παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

γηα άκεζεο ιχζεηο. Σέινο, δήηεζαλ ελεκέξσζε γηα ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ ζε 

ζρέζε κε ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη ηηο ηπρφλ ζπλέπεηεο γηα ηνπο ήδε αζθαιηζκέλνπο θαη 

ηνπο ζπληαμηνχρνπο. 

Απαληψληαο, ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο αλαθέξζεθε  ζηε ζεκαζία ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο 

θνξείο, επηζεκαίλνληαο φηη ε ΟΣΟΔ είλαη ε πξψηε δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε 

πνπ ζπλαληά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Γηαβεβαίσζε φηη ε Κπβέξλεζε ζα λνκνζεηήζεη κεηά απφ 

εθηεηακέλν δηάινγν θαη δηαβνχιεπζε θαη πάλησο φρη φζν δηαξθνχλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα 

ηελ παλδεκία. Γηα ην σξάξην θαη ηηο ππεξσξίεο δήισζε φηη ζα εηζαρζεί ε ειεθηξνληθή θάξηα 

εξγαζίαο, σο κέηξν – εγγχεζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φηη δελ ηίζεηαη ζέκα θαηάξγεζεο ηνπ 

8ψξνπ. Γηα ηνλ ΔΠΔ θαη ηνλ ΟΜΔΓ ζεκείσζε φηη πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη αξκνδηφηεηέο 

ηνπο, κε δηάθξηζε κεηαμχ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ εξγαζίαο.  Γηα ηελ ΠΤ 6/12 

δήηεζε ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΔ. Γηα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο δφζεθε 

δηαβεβαίσζε πσο δελ ππάξρεη πξφζεζε αηθληδηαζκνχ, νχηε ηίζεηαη δήηεκα απσιεηψλ γηα ηνπο 

ήδε εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο γηα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. Γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ 

ζπλδηθαιηζηηθφ λφκν, ν Τπνπξγφο δήισζε φηη ζηφρνο  είλαη λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία θαη ε 

δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζ.θ. ζηελ Διιάδα, γηα λα κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ζεζκηθήο ηνπ 

ακθηζβήηεζεο. Σέινο, εηδηθά γηα ην η. ΣΑΤΣΔΚΧ ζπκθσλήζεθε λα ππάξμεη άκεζα εηδηθή 

ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ηεο ΟΣΟΔ κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ, γηα λα 

αλαδεηεζνχλ θαηάιιειεο ιχζεηο.   

ην θιείζηκν ηεο ζπλάληεζεο, νη εθπξφζσπνη ηεο ΟΣΟΔ επηθπιάρζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ην 

ηαρχηεξν ηηο εηδηθφηεξεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ.   

Μάξηηνο 2021 

-9/3/2021, Παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ο.Σ.Ο.Δ. ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ζρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3864/2010, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ) ζηηο απμήζεηο θεθαιαίνπ ησλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ. ηελ παξέκβαζε ηνλίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη πάλσ απφ 1,5δηο ζηελ νξγαληθή θεξδνθνξία θαη ζηα θεθάιαηα ησλ Σξαπεδψλ. 

„Οηη πξέπεη λα αιιάμεη ν λφκνο γηα ηε ζχλζεζε ησλ Γ ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηά εθπξφζσπνη ηεο αγνξάο, ησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο θαη  
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εθπξνζψπνη ησλ εξγαδνκέλσλ. „Οηη πξέπεη, ηέινο, λα θαηαξγεζεί ν ηδηφηππνο θνξέαο ηνπ ΣΥ, 

θαζψο εμππεξεηνχζε εληειψο δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φηαλ ζπζηάζεθε ην 2010  θαη 

λα πεξάζνπλ ζηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ ηα πνζνζηά πνπ απηφο θαηέρεη ζηηο 

ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο.  

- 12/3/2021, ζεκαληηθή παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ ζηνλ δεκφζην δηάινγν, κε θαηάζεζε 

Τπνκλήκαηνο ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη 10 αξρέο-πιαίζην γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο Σειεξγαζίαο. Ζ ΟΣΟΔ εηαλ ε πξψηε Οκνζπνλδία πνπ, αληαπνθξηλφκελε θαη ζε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ελφςεη ηεο θαηάζεζεο ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, 

επεμεξγάζηεθε θαη θαηέζεζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην αξρψλ θαη πξνηάζεσλ ξχζκηζεο 

ηεο Σειεξγαζίαο. 

Αθνχ αλαθέξζεθε ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ κε 

ηελ εθηεηακέλε εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ζην πνιπζέιηδν 

ππφκλεκά ηεο ε ΟΣΟΔ επηζήκαλε, κεηαμχ άιισλ, φηη νη φξνη εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο, σο 

έθηαθην θαη κνλνκεξψο επηβαιιφκελν κέηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ηελ απξφζθνπηε 

ζπλέρηζε εξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ απφζηαζε, δελ κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

πξφθξηκα γηα ηνπο θαλφλεο ξχζκηζήο ηεο ηελ επφκελε κέξα. Οη έθηαθηεο ιχζεηο ζηελ θξίζε 

δελ είλαη απαξαίηεηα εμίζνπ ιεηηνπξγηθέο ζε ζπλζήθεο θαλνληθφηεηαο. Δπηζήκαλε, αθφκα, 

φηη νη ππφ ζπδήηεζε λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ηειεξγαζία δελ μεθηλνχλ απφ κεδεληθή βάζε. 

Τπάξρεη ήδε ζηε ρψξα καο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία (ΔΓΔ 2006-2007, κε γεληθή 

θαη πιήξε θαλνληζηηθή ηζρχ, ε νπνία επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ ηνπ 

2002 θαη ν λ. 3846/10, άξζξν 5).   

ηε ζπλέρεηα, ε ΟΣΟΔ εμέζεζε αλαιπηηθά ηηο 10 βαζηθέο αξρέο-πιαίζην γηα ηε ξχζκηζε 

ηεο ηειεξγαζίαο ζηε λέα επνρή, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε κεγάιε πιεηνςεθία ζε λέα εηδηθή 

ζπλεδξίαζε ηεο  Δ.Γ. ηεο ΟΣΟΔ. Τπνγξάκκηζε φηη ην πθηζηάκελν, ζηε ρψξα καο, ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ Σειεξγαζία πξέπεη λα βειηησζεί, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα απνζαθεληζηεί κε 

θνηλά απνδεθηέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κέζα απφ επξχ θνηλσληθφ δηάινγν ηεο Πνιηηείαο κε 

ηνπο θνξείο, ηδίσο ζε θιάδνπο πνπ είλαη ζην επίθεληξν ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, φπσο ν 

ηξαπεδηθφο. Παξάιιεια, ηφληζε φηη πξέπεη λα ππάξμνπλ απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί θξαηηθήο 

(ΔΠΔ) αιιά θαη ζπιινγηθήο επνπηείαο θαη ειέγρνπ (Γηκεξή θιαδηθά παξαηεξεηήξηα, δηκεξείο 

επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο ζε θάζε θιάδν θαη εξγαζηαθφ ρψξν), 

θαζψο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο-πιαίζην, ηδίσο ζε θιαδηθφ επίπεδν, γηα ηελ αλαγθαία ζπιινγηθή 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Γήισζε, ηέινο, φηη ζα επαλέιζεη θαη εηδηθφηεξα ζην ζέκα, φηαλ 

θαηαηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο απφ ηελ Κπβέξλεζε. 
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Σηο ζέζεηο απηέο (βιέπε https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak5821.pdf), ε ΟΣΟΔ ηηο 

θνηλνπνίεζε ζηε ζπλέρεηα κε επηζηνιέο ηεο ζηε ΓΔΔ, ε νπνία ηηο έιαβε ππφςε θαηά ηε 

δηακφξθσζε ηνπ δηθνχ ηεο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ γηα ηε ξχζκηζε ηεο ηειεξγαζίαο, θαζψο θαη 

ζηα πνιηηηθά θφκκαηα. 

-26/3/2021, ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα 

ηηο παξνρέο ηνπ η. ΣΑΤΣΔΚΩ θαη ινηπά αζθαιηζηηθά ζέκαηα.  

Ζ ΟΣΟΔ απέζηεηιε ζηηο 16-3-2021 ππφκλεκα ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 
θ. Καξαζηψηνπ κε ηηο ζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ζνβαξέο αζθαιηζηηθέο εθθξεκφηεηεο πνπ 
αθνξνχλ θαηά πξψην ζηελ έγθαηξε θαη νκαιή ρνξήγεζε ησλ παξνρψλ αζζελείαο ζε ρξήκα, 
φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ηνκέσλ ΣΑΑΠΣΓΑΣΔ - ΣΑΠΔΣΔ ηνπ 
η.ΣΑΤΣΔΚΧ. Καηά δεχηεξν ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ρξφλν ζεκειίσζεο 
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.Σέινο, ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη ζηελ αλαγθαία 
δηαζθάιηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, ελφςεη ηεο 
θαηάζεζεο ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηάβαζε ζε θεθαιαηνπνηεηηθφ 
ζχζηεκα. 

Αθνινχζεζε ζπλάληεζε, ζηηο 23-3-2021, εθπξνζψπσλ ηεο ΟΣΟΔ κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ εθ κέξνπο ηνπ ΔΦΚΑ ν Τπνδηνηθεηήο θ. 

Κσλ. Σζαγθαξφπνπινο, θαζψο θαη αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηνπ ΔΦΚΑ. ηε ζπλάληεζε εθηέζεθαλ απφ ηελ ΟΣΟΔ ηα ζέκαηα 

πνπ έζεζε θαη ζην ππφκλεκά ηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ ΔΦΚΑ δφζεθαλ 

δηαβεβαηψζεηο φηη νη ηδηαηηεξφηεηεο ζα ιεθζνχλ θαηά ην δπλαηφ ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Δληαίνπ θαλνληζκνχ παξνρψλ ΔΦΚΑ θαη φηη ζα εθιείςνπλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή 

ησλ παξνρψλ. Γηα ηελ παξαπέξα απνζαθήληζε θαη επίιπζε επηκέξνπο  δεηεκάησλ, 

ζπκθσλήζεθε λα ππάξμεη άκεζα λέα επηθνηλσλία ηεο ΟΣΟΔ κε αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΔΦΚΑ. 

Γηα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, δφζεθαλ μαλά δηαβεβαηψζεηο φηη δελ ζα ππάξμνπλ αηθληδηαζκνί 

θαη βιαπηηθέο κεηαβνιέο.   

-26/3/2021, Γεκφζηα παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ Αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο.  Μεηαμχ άιισλ, ε ΟΣΟΔ ηνλίδεη φηη ε φπνηα απφθαζε γηα ηελ επηηπρή 

αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ΠΔΗΡΑΗΧ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

επηιεγνχλ κέρξη ηελ ηειηθή νινθιήξσζή ηεο, νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ 

θαηά πξψην ηελ πιήξε δηαθάλεηα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο παιηψλ θαη λέσλ κεηφρσλ 

κε φξνπο ηζνηηκίαο θαη δηθαηνζχλεο. Καηά δεχηεξν, ηελ πξνζηαζία ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο, ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Δπίζεο, ηελ πξνζηαζία ηεο Σξάπεδαο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ Μεηφρσλ, ηεο Πειαηείαο, ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Σέινο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πξφλνηα φηη ε 

αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα δεζκεπηηθφ 

θνηλσληθφ ζρέδην, πνπ ζα νδεγεί ηελ επφκελε κέξα ζε κηα ζηαζεξή αλαπηπμηαθή πνξεία  

 

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak5821.pdf
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ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, κε θχξην ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.    

Απξίιηνο 2021 

-19/4/2021, Μεηά απφ παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ θαη ηεο ΔΔΣ,έληαμε θαη ησλ 

ηξαπεδνυπαιιήισλ ζην ππνρξεσηηθφ self-testing΄ 

Ζ ΟΣΟΔ, ζε ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζήο ηεο ηελ 1/2/2021, πξνθεηκέλνπ νη ζπλάδειθνη ηνπ 

δηθηχνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ ζπλαιιαγψλ, λα εληαρζνχλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο γηα θαηά πξνηεξαηφηεηα εκβνιηαζκφ, παξελέβε ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο ψζηε θαη νη ηξαπεδνυπάιιεινη λα εληαρζνχλ ζηηο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο ηζρχεη απφ ζήκεξα ε ππνρξεσηηθή δηελέξγεηα self-tests. Αλάινγε παξέκβαζε έθαλε 

θαη ε Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ (ΔΔΣ). Καηφπηλ απηψλ, νη ηξαπεδνυπάιιεινη εληάρζεθαλ 

ζηε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ θαη Τγείαο 

-28/4/2021, Νέν ππφκλεκα πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, κε 

ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε πξνζηαηεπηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε ζσξάθηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ελφςεη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ λένπ εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ.  

Μεηαμχ άιισλ, ην ππφκλεκα αλαπηχζζεη θαη ηεθκεξηψλεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα: 

- πιήξε επαλαθνξά ηεο ρξνληθήο επέθηαζεο ηζρχνο ησλ Δ (απφ 3 ζε 6 κήλεο) θαζψο θαη ηεο 

κεηελέξγεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ησλ Δ ζηα πξνεγνπκέλσο ηζρχνληα κε βάζε ηνλ λ. 

1876/90, ψζηε νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο λα είλαη πξάγκαηη απνηειεζκαηηθέο φπσο 

απαηηεί ην χληαγκα (άξζξν 22 παξ.2). 

- θαηάξγεζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο  ΠΤ 6/2012 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 4046/2012 πνπ θαζνξίδνπλ σο κέγηζηε δηάξθεηα ησλ Δ ηελ ηξηεηία, ξχζκηζεο ε νπνία 

κεηαμχ άιισλ δπζρεξαίλεη ηε ζχλαςε ζεκαληηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο, φπσο είλαη νη  Καλνληζκνί Δξγαζίαο. 

- θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΤ 6/2012, ε νπνία πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα 

πξνζαχμεζεο ηνπ κηζζνχ ιφγσ πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (θιίκαθα εληαίνπ 

κηζζνινγίνπ, σξηκάλζεηο θιπ), ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηηθά νκαιή κηζζνινγηθή εμέιημε 

ηνπ εξγαδφκελνπ αλάινγα κε ηελ ππεξεζία/πξνυπεξεζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

- επαλαθνξά ρσξίο εμαηξέζεηο ηνπ θαλφλα πνπ ίζρπε κε ηελ αξρηθή ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 1876/1990, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εθφζνλ ε ζρέζε εξγαζίαο ξπζκίδεηαη απφ 

πεξηζζφηεξεο ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπβάζεηο εξγαζίαο, εθαξκφδεηαη ε πην επλντθή γηα ηνλ 

εξγαδφκελν. Ζ ζχγθξηζε θαη ε επηινγή ησλ δηαηάμεσλ γίλεηαη θαηά ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: α) 

ελφηεηα απνδνρψλ, β) ινηπά ζέµαηα. ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.  
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4635/2019, κε ην νπνίν πξνβιέθζεθε φηη ε ηνπηθή ππεξηζρχεη θάζε εζληθήο, θιαδηθήο ή 

νκνηνεπαγγεικαηηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, θαζψο θαη θάζε άιιεο πξνσζνχκελεο δηάηαμεο 

πνπ ππνλνκεχεη ηελ αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο. 

- πεξηνξηζκφ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ησλ ππεξσξηψλ θαη ηεο ππεξεξγαζίαο αθφκα θαη ζε 

θιάδνπο κε εθηεηακέλεο κεηψζεηο πξνζσπηθνχ θαη αλεξγία, κε απνηέιεζκα λα επηκεθχλεηαη 

ππέξκεηξα ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο. Καηάξγεζε ηεο παγθφζκηαο πξσηνηππίαο ηεο 

κνλνκεξψο επηβαιιφκελεο απφ ηνλ εξγνδφηε «ππεξεξγαζίαο», θαη  λα νξηζηεί σο ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε ε ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ ηνπ θιάδνπ (ή/θαη ηεο 

επηρείξεζεο) κε παξάιιειε πηζηή ηήξεζε θαη έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ πεξί σξαξίνπ εξγαζίαο .  

- ηήξεζε, θαηά ηνπο ειέγρνπο ηνπ ΔΠΔ, ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ψο πξνο ηελ 

απαζρφιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ιεγφκελσλ «ζηειερψλ», πνπ νη εξγνδφηεο εμαηξνχλ 

ζπζηεκαηηθά θαη απζαίξεηα απφ ην σξάξην θαη ηηο ππεξσξίεο ραξαθηεξίδνληάο ηα  ζπιιήβδελ 

«αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε»/δηεπζχλνληεο ππαιιήινπο.  

- ιήςε κέηξσλ ελδπλάκσζεο ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

θιαδηθψλ , κε ηελ παξάιιειε απνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΟΜΔΓ θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία, ηξίπηπρν ην νπνίν ζα απνηειέζεη παξάγνληα επηηπρίαο 

γηα ηελ εμέιημε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε ρψξα ην επφκελν δηάζηεκα. 

- πνιηηηθέο ελδπλάκσζεο ηνπ .ΔΠ.Δ, ψζηε λα απνηειέζεη ηνλ ζεκαηνθχιαθα ζηελ 

αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο απαληψληαο ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο 

πξνθιήζεηο. 

 

Μάηνο 2021 

-14/5/2021: ρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ 

«Γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Δξγαζίαο – χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο «Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο» ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ε ΟΣΟΔ δήισζε, απφ ζέζε αξρήο, φηη ην σξάξην, ε 

δσή θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα.  

χκθσλα, κάιηζηα, κε ηηο ζέζεηο θαη ηα ππνκλήκαηα πνπ ήδε θαηέζεζε ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα ηφζν θαηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλ. Τπνζέζεσλ, φζν θαη 

ζηε ζπλέρεηα,  ε Οκνζπνλδία μεθαζάξηζε φηη ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ δελ απνδέρεηαη: 

 ινγηθέο πνπ παξαπέκπνπλ θξίζηκα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα φπσο ην σξάξην θαη ε 

νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζηελ άληζε αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε εξγνδφηε-

εξγαδφκελνπ. 

 ινγηθέο πνπ, αληί λα εληζρχνπλ ηε πιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ΠΤ 

6/2012, βάδνληαο ηέινο ζην θαζεζηψο κλεκνληαθήο εμαίξεζεο ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ  



57 

 

 

ππφινηπε Δπξψπε, ζέηνπλ λέα δηαδηθαζηηθά θαη ηππηθά πξνζθφκκαηα ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηε ζχλαςε θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ Δ. 

 ινγηθέο, πνπ αληί λα εληζρχζνπλ ην ξφιν ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ σο ππιψλα 

ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο, εκκέλνπλ δνγκαηηθά ζηελ απνδπλάκσζε 

θαη ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπο, ζεσξνχλ ηε ζπλδηθαιηζηηθή πξνζηαζία θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά 

δηθαηψκαηα «πξνλφκηα» θαη «βαξίδηα» θαη επηδηψθνπλ λα απνδπλακψζνπλ ην 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο απεξγίαο θαη λα ππνλνκεχζνπλ ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

 ζε κηα ρψξα κε ηφζν πςειή αλεξγία λα εληαηηθνπνηείηαη ε ππάξρνπζα εξγαζία, κε 

πξνθαλείο θηλδχλνπο γηα ηε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ, κέζα απφ ηε 

δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ, ηελ επέθηαζε ηεο εξγαζίαο Κπξηαθέο θαη Αξγίεο, ηε κε θαηάξγεζε 

ηεο παγθφζκηαο πξσηνηππίαο ηεο ππεξεξγαζίαο, αληί λα εληζρχεηαη κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

ε δεκηνπξγία λέσλ θαη βηψζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε ΟΣΟΔ ηφληζε φηη: 

 Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε ζηελ ςεθηαθή επνρή είλαη κηα 

αληαγσληζηηθφηεηα βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη ζηελ θαηλνηνκία θαη φρη ζηε θζελή θαη 

απνξξπζκηζκέλε εξγαζία. 

 Ζ ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο είλαη ζεηηθφ κέηξν, δελ είλαη φκσο παλάθεηα θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε νη νπνηεζδήπνηε ζπλαθείο ξπζκίζεηο ζεζκνζεηνχληαη, δελ ζα πξέπεη λα 

ηζρχζνπλ πξηλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο. 

 Σν δηθαίσκα απνζχλδεζεο πξέπεη ξεηά λα ηίζεηαη θαη σο ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα κελ 

ην παξαβηάδεη θαη πξέπεη απηνλφεηα λα ηζρχεη γηα θάζε εξγαδφκελν θαη φρη κφλν γηα ηνπο 

ηειεξγαδφκελνπο. 

 Σέινο, ε απφζπξζε ηνπ Κξάηνπο απφ ην ήδε απνδπλακσκέλν .ΔΠ.Δ. κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, σο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, ζεκαηνδνηεί κηα ινγηθή απφζεηζεο 

επζπλψλ ηεο Κπβέξλεζεο ζηνλ θνκβηθφ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο 

θαη ησλ Δ. 
 

Ζ ΟΣΟΔ επηθπιάρζεθε λα θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη αληηπξνηάζεηο ηφζν ζηε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε, φζν θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή, θαιψληαο 

παξάιιεια ηνλ θιάδν ζε αγσληζηηθή εηνηκφηεηα θαη εγξήγνξζε. 

 

-26/5/2021: Ζ ΟΣΟΔ ζπκκεηείρε ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην εξγαζηαθφ 

λνκνζρέδην (πξνζρέδην λφκνπ), κε λέν αλαιπηηθφ ππφκλεκα, κε ηηο θαη‟ άξζξν ζέζεηο θαη 

αληηπξνηάζεηο ηεο, ην νπνίν απέζηεηιεε ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Yπνζέζεσλ, ζηα θφκκαηα ηεο Βνπιήο θαη ζηνπο εξγαηηθνχο ζπληάθηεο   

(νιφθιεξν ην ππφκλεκα ζην:   https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf ). 

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf
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Ζ ζπκκεηνρή ηεο Οκνζπνλδίαο ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε είρε σο ζηφρν:  

- λα επηζεκάλεη ηεθκεξησκέλα ηηο ζνβαξέο επηθπιάμεηο, αληηξξήζεηο θαη αληηπξνηάζεηο 

ηεο ζε άξζξα ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ, πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηνλ θιάδν, ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηελ θνηλσλία.  

- λα επαλαθέξεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ αλαγθαία πηνζέηεζε δηαηάμεσλ πνπ λα 

βγάινπλ ηε ρψξα απφ ην πνιπεηέο θαζεζηψο ζεζκηθήο εμαίξεζεο, ζε ζρέζε κε ηα θαη‟ εμνρήλ 

ηζρχνληα ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε. Να δηαζθαιίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ εξγνδνηηθέο απζαηξεζίεο θαη θαηαρξήζεηο. Να εληζρχζνπλ , ηνλ θνκβηθφ γηα 

ηε Γεκνθξαηία θαη ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν ζεζκφ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη Δ.  

- λα θαηαζέζεη ζέζεηο θαη επηρεηξήκαηα, πνπ βνεζνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο, φπσο θαη 

θάζε εξγαδφκελν θαη ελεξγφ πνιίηε, λα θαηαλνήζνπλ ζεκείν πξνο ζεκείν ηε ζεκαζία θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηήκαηνο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ηνπο ζεζκνχο, ηελ 

εξγαζία θαη ηε δσή ηνπ.   

 

Ινπληνο 2021 

-4/6/2021: πλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο (28/5/) θαη ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ  

ηεο ΟΣΟΔ γηα ην εξγαζηαθφ λνκνζρέδην θαη ηελ παλειιαδηθή απεξγία ηεο 10/6/2021. 

ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο, δηαπηζηψζεθε φηη: 

I. ην πξνζρέδην λφκνπ γηα ηα εξγαζηαθά ππάξρνπλ ζεηηθέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη ηδίσο κε ηελ θχξσζε ησλ δχν Γηεζλψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο (190 θαη 187) θαη κε 

ηελ Δλζσκάησζε ηεο Δλσζηαθήο Οδεγίαο 2019/1158 γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ 

επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη δηαηάμεηο πνπ αλαηξέπνπλ φ,ηη έρεη 

απνκείλεη απφ ην δίθαην ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηεο ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο, ησλ απνιχζεσλ, ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο απεξγίαο αιιά θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ-ειεγθηηθψλ ζεζκψλ. Γηαηάμεηο πνπ απνδνκνχλ πιήξσο δπν ζεκειηψδεηο γηα ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λφκνπο, ηνλ λ.1264/82 θαη ηνλ λ. 1876/90.    

II. κε ηελ επίθιεζε ελφο δήζελ εθζπγρξνληζκνχ ηεο «παιαησκέλεο» Δξγαηηθήο 

Ννκνζεζίαο, νη δηαηάμεηο ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ: 

- επαλαθέξνπλ  νπηζζνδξνκηθέο ινγηθέο, πνπ παξαπέκπνπλ θξίζηκα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα φπσο ην σξάξην θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζηελ άληζε αηνκηθή 

δηαπξαγκάηεπζε εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ.  

- ζέηνπλ λέα δηαδηθαζηηθά θαη ηππηθά πξνζθφκκαηα ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηε ζχλαςε αιιά θαη ζηελ εγθπξφηεηα ησλ Δ,  αληί λα ηηο  
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εληζρχζνπλ, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ΠΤ 6/2012, ηνπ λ. 4635/19 θιπ, βάδνληαο ηέινο ζην 

θαζεζηψο κλεκνληαθήο εμαίξεζεο ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε.  

- πξνθξίλνπλ ζπλεηδεηά ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο,  γηα παξαπέξα απνξξχζκηζε θαη 

ππνβάζκηζε ηεο εξγαζίαο. 

- απνδνκνχλ ηνλ δεκνθξαηηθφ λφκν 1264/82, πιήηηνπλ θαίξηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

ειεπζεξίεο,   επηδηψθνπλ ηελ αθχξσζε ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο απεξγίαο, ηελ ππνλφκεπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, αληί 

λα ζηεξίμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ, ζηηο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ηεο ςεθηαθήο επνρήο, ηνλ 

ξφιν  ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ σο ππιψλα ηνπ δηαιφγνπ, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο.   

III. ζε κηα ρψξα κε ηφζν πςειή αλεξγία, αληί λα εληζρχζνπλ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ θαη βηψζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νη δηαηάμεηο ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ,   

- απνδνκνχλ παξαπέξα ην δίθαην ηεο απφιπζεο θαη δηεπθνιχλνπλ κε κηα ζεηξά 

δηαηάμεσλ ηηο απνιχζεηο, αθπξψλνληαο, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ απνιπκέλσλ, ην 

δηθαίσκα αλάθηεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο εθφζνλ δηθαησζνχλ ζηα δηθαζηήξηα.  

- πξνθξίλνπλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο εξγαζίαο, κε πξνθαλείο 

θηλδχλνπο γηα ηε θπζηθή θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδφκελσλ, κέζα απφ ηε 

δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ, ηελ επέθηαζε ηεο εξγαζίαο Κπξηαθέο θαη Αξγίεο, αιιά θαη κε 

ηελ απαμίσζε ησλ ζπκβαηηθψλ σξαξίσλ εξγαζίαο, κε ηε κε θαηάξγεζε ηεο 

ππεξεξγαζίαο.  

- επηρεηξνχλ λα δηακνξθψζνπλ εηθφλα «εξγαζηαθνχ El Dorado» γηα επίδνμνπο 

εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή δηαζθαιίδεη αλάπηπμε κε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ζπλνρή  θαη πξαγκαηηθή πξννπηηθή γηα ηε ρψξα.     

- ζπλερίδνπλ ζηνλ αδηέμνδν δξφκν ηεο θζελήο θαη ππνηηκεκέλεο εξγαζίαο, αληί λα 

πξνσζήζνπλ κηα λέα θνηλσληθή ζπκθσλία κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή, βαζηζκέλε 

ζηε γλψζε θαη ζηελ θαηλνηνκία κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο.   

IV. ηέινο, κε ηελ πξφηαζε κεηαηξνπήο ηνπ ήδε απνδπλακσκέλνπ ΔΠΔ ζε «Αλεμάξηεηε 

Αξρή», δίλνπλ ζαθέο κήλπκα απφζπξζεο ηνπ Κξάηνπο απφ ηνλ θνκβηθφ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ 

εθαξκνγήο ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ Δ, ζε κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ ήδε πιήηηεηαη 

απφ πςειή παξαβαηηθφηεηα, εξγνδνηηθή απζαηξεζία θαη αζπδνζία. 

Μεηά θαη ηελ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΓΔΔ, γηα απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ζηηο 10/6/2021, 

ηα φξγαλα ηεο ΟΣΟΔ θάιεζαλ ηα πξσηνβάζκηα σκαηεία, ηα Ννκαξρηαθά Παξαξηήκαηα, λα 

μεθηλήζνπλ ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα καδηθή αγσληζηηθή θαη απνθαζηζηηθή 

θηλεηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζηελ παλειιαδηθή απεξγία ζηηο 10/6/2021. Σφληζαλ, παξάιιεια, 

πσο εάλ ε Κπβέξλεζε εκκείλεη ζηηο νπηζζνδξνκηθέο θαη αληηζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ  
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πξνζρεδίνπ λφκνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ βάδεη απέλαληί ηεο νιφθιεξν ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ θνηλσλία θαη φηη ν θιάδνο ζα παξακείλεη ζε αγσληζηηθή εηνηκφηεηα. 

-9/6/21 : Παξέκβαζε ηεο ΟΣΟΔ, κε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο (αθξφαζε θνξέσλ) ηεο 

9/6/2021), φπνπ αθ‟ ελφο εμέζεζε ηηο βαζηθέο αληηξξήζεηο ηεο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηηο 

πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ ηειεξγαζία, αθ‟ εηέξνπ θαηέζεζε ζηα πξαθηηθά ην ππφκλεκα κε ηηο 

αλαιπηηθέο ζέζεηο ηεο γηα ην λνκνζρέδην.   

-10/6/21: Με ηε καδηθή θαη απνθαζηζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 24σξε Γεληθή Απεξγία ηεο 

10/6/2020 θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο ζηελ Αζήλα θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο νιφθιεξεο ηεο ρψξαο, 

νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ καδί κε ηελ ΟΣΟΔ, ηνπο πιιφγνπο-Μέιε ηεο, ηα ζπλδηθάηα θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο φιεο ηεο ρψξαο, δηαηξάλσζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηηο αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ ηεο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο λα 

πξναζπίζνπλ ηελ εξγαζία, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ην σξάξην θαη ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, κε πξφηαγκα «θαλείο εξγαδφκελνο κφλνο απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε».  

-14/6/21: Με απφθαζε ηεο Δ.Γ, πξνθήξπμε 4σξεο Παληξαπεδηθήο Παλειιαδηθήο ηάζεο 

Δξγαζίαο, ζηηο 16/6/2021, εκέξα ςήθηζεο ηνπ εξγαηηθνχ λνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή,  απφ 

11:15 έσο ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην πιιαιεηήξην ηεο ίδηαο 

εκέξαο, ψξα 16:00 ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο. Παξάιιεια, ηφληζε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα 

ηεο ΟΣΟΔ γηα ζπλέρηζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ελσηηθήο απάληεζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ζηηο ππφ ςήθηζε αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ θαη 

αθνχ απηφ ςεθηζηεί. 

-29/6/2021 Δπηζηνιή ηεο ΟΣΟΔ ζηηο δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ απηέο, ζε 

εθαξκνγή ησλ Δ Σξαπεδψλ-ΟΣΟΔ, λα θαιχςνπλ ην θφζηνο θαηαζθελψζεσλ πνπ ζα 

επηιέμνπλ νη ηξαπεδνυπάιιεινη γηα ηα παηδηά ηνπο, εθφζνλ απηνί ηειηθά δελ επηιεγνχλ απφ ηνλ 

e-ΔΦΚΑ γηα ηηο ζπκβεβιεκέλεο θαηαζθελψζεηο, πνπ είραλ αξρηθά δειψζεη. Σνχην, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ απζαίξεησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ e-EFKA,  πνπ είραλ ψο 

απνηέιεζκα, ζε πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο, λα απνθιείνληαη παηδηά ζπλαδέιθσλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ η. ΣΑΤΣΔΚΧ..  

Ινχιηνο 2021. 

-1/7/2021: Πξφζθιεζε ηεο ΟΣΟΔ ζηνπο εξγνδφηεο ηνπ θιάδνπ, κε ηελ νπνία δεηά λα 
μεθηλήζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε Δηδηθήο Κιαδηθήο πιινγηθήο πκθσλίαο -
πιαηζίνπ, πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο εθαξκνγέο ηειεξγαζίαο ζηνλ θιάδν, πνπ ζα ζπκπιεξψλεη 
θαη ζα εμεηδηθεχεη  ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.   
 
ε ζπλέρεηα ησλ πξνηάζεσλ θαη παξεκβάζεψλ ηεο ζηνλ δεκφζην δηάινγν θαηά ην 
πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ε ΟΣΟΔ ήηαλ ε πξψηε θιαδηθή Οκνζπνλδία πνπ αλέιαβε ηέηνηα 
πξσηνβνπιία γηα ην ζέκα.  
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Ζ ΟΣΟΔ θαηέζεζε γηα δηαπξαγκάηεπζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ξχζκηζεο ηεο ηειεξγαζίαο, 

(γηα ιεπηνκέξεηεο βιεπε https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak6721.pdf), νη νπνίεο 

απερνχλ ηηο αξρέο πνπ ε Οκνζπνλδία είρε δηακνξθψζεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020 θαη 

εμεηδίθεπζε ζηε ζπλέρεηα κε ην απφ 16-3-2021 ππφκλεκά ηεο ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. ηφρνο, κηα απνηειεζκαηηθή ζπιινγηθή ξχζκηζε ηεο Σειεξγαζίαο, 

ελφο ηξφπνπ εξγαζίαο πνπ ζπλδέεηαη εκβιεκαηηθά κε ηελ ςεθηαθή επνρή, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ  εξγάδνληαη ή ζα εξγαζηνχλ κε ηειεξγαζία. 

-2/7/2021: Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο θαη παξεκβάζεηο ηεο ΟΣΟΔ ζηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο γηα 

λα κελ αλνίμεη ν θχθινο ησλ απνιχζεσλ ζηελ Atticabank.  

Με ηελ επηζηνιή ηεο, ε ΟΣΟΔ: 

- Δμέθξαζε ηελ έληνλε αληίζεζε ηεο κε ηελ πνιηηηθή ζπξξίθλσζεο ηνπ Γηθηχνπ 
Καηαζηεκάησλ θαη κείσζεο πξνζσπηθνχ πνπ αθνινπζεί ε Σξάπεδα, ηνλίδνληαο 
πσο ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ δελ ζα επηηξέςεη λα κεηαηξαπνχλ ηα πξνγξάκκαηα 
εζεινπζίαο εμφδνπ ζε κνριφ εθβηαζκνχ «εζεινχζηα ή απφιπζε» γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο, νχηε ε επηθείκελε ηδησηηθνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο, λα ζπλνδεπηεί 
πξνθαηαβνιηθά κε απνιχζεηο θαη θαηαζηξνθή ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ  
εξγαδφκελσλ ζηελ Attica bank.  

- Εήηεζε ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε, ψζηε λα βξεζεί ιχζε κέζα απφ δηάινγν  
- Κάιεζε ηε δηνίθεζε ηεο ATTICA BANK, λα αλαθαιέζεη άκεζα ηελ απφιπζε ηνπ ελφο 

εξγαδνκέλνπ, λα επαλαθέξεη ζε ηζρχ ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ ελφο εξγαδφκελνπ 
πνπ ηέζεθε ζε αλαζηνιή, λα ζηακαηήζεη ηψξα ην ζρέδην ησλ απνιχζεσλ θαη ηεο 
ζπξξίθλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα ζεβαζηεί απνιχησο ηνλ Καλνληζκφ 
Δξγαζίαο, ηελ Δπηρεηξεζηαθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο θαη ηελ Κιαδηθή 
χκβαζε ηεο ΟΣΟΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

- Γήισζε ηε ζηήξημή ηεο ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο 
δηακαξηπξίαο ηνπ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Σξάπεδαο Αηηηθήο.   

Με αλάινγε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ ππνζέζεσλ, ε 
ΟΣΟΔ δήηεζε  ηελ άκεζε παξέκβαζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ ην ζρέδην κεηεμέιημεο ηεο Σξάπεδαο 
λα κελ νδεγήζεη ζε απνιχζεηο.  

 

-5/7/2021: πλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΟΣΟΔ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ 
Attica bank, γηα ηελ παξαπέξα ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ πιιφγνπ θαη ηα βήκαηα 
πεξαηηέξσ θιηκάθσζεο, εθφζνλ δελ γίλεη θαη δελ έρεη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ε 
ζπλάληεζε πνπ δεηήζεθε απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Σξαπεδαο. 

 

13/7/2021: Πξψηε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηνλ 
θιάδν.  Καηά ηε ζπλάληεζε απηή, νη εθπξφζσπνη ησλ Σξαπεδψλ εκθαλίζηεθαλ ζεηηθνί ζηελ 
πξννπηηθή λα ξπζκηζηεί ην θαζεζηψο ηεο ηειεξγαζίαο κε ηελ πξνψζεζε εηδηθήο Κιαδηθήο 
πιινγηθήο χκβαζεο. Δγηλε ζε ζεηηθφ θιίκα κηα πξψηε αληαιιαγή απφςεσλ θαη 
ζπκθσλήζεθε νη δηαπξαγκαηεχζεηο λα ζπλερηζηνχλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ΟΣΟΔ ηνλίζηεθε  

https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_anak6721.pdf
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ηδηαίηεξα φηη ε αλαγθαηφηεηα θιαδηθήο ζπιινγηθήο ξχζκηζεο ηεο ηειεξγαζίαο θαη παξάιιεια ε 
πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζή ηεο κέζσ Δπηρεηξεζηαθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο ζε θάζε 
επηρείξεζε, απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα θαη γηα ηνλ θιάδν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.   

 

-20/7/2021: πλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 
Σξάπεδαο Πεηξαηψο, παξνπζία θαη ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ πιιφγνπ, κε αληηθείκελν ην 
αλαθνηλσζέλ θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εζεινπζίαο εμφδνπ.  

ηε ζπλάληεζε απηή ε ΟΣΟΔ, κε βάζε ηηο δηαθεξπγκέλεο βαζηθέο ηεο ζέζεηο γηα ηελ πνξεία 
θαη ηνλ ξφιν ησλ Σξαπεδψλ, έθαλε μεθάζαξν φηη: 

 Δίλαη αληίζεηε ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ θαη ζην πεξαηηέξσ θιείζηκν ησλ 
θαηαζηεκάησλ. 

 Απηέο νη επηινγέο είλαη εζθαικέλεο, πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ θαη δελ πξέπεη λα 
νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζε απνιχζεηο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ππάξρνπλ ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ κέζα απφ εηιηθξηλή 
δηάινγν θαη δηαβνχιεπζε κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε.   

Οη εθπξφζσπνη ηεο Σξάπεδαο επηθπιάρηεθαλ λα απαληήζνπλ θαη ζπκθσλήζεθε λα γίλεη λέα 
ζπλάληεζε ηελ επφκελε εβδνκάδα.  

 

-28/7/2021: πκθσλία ΟΣΟΔ – Σξάπεδαο Πεηξαηψο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο 
θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ.   

ηε λέα ζπλάληεζε ηεο ΟΣΟΔ κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Σξάπεδαο 
θαη κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

1. Πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

2. εβαζκφο ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3. Άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θιείζηκν ησλ 
θαηαζηεκάησλ, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεκέλα ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. 

4. Ζ Σξάπεδα δεζκεχηεθε φηη ζα δψζεη επθαηξίεο επηινγψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 
θαηαζηεκάησλ πνπ θιείλνπλ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ην επφκελν δηάζηεκα, ψζηε λα 
πξνζηαηεπηνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο. 
 

επηέκβξηνο 2021 

-Τπνζηήξημε απφ ηελ ΟΣΟΔ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο πξψηεο ΔΔ ζηελ Intrum Hellas, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία ηνλ Οθηψβξην 

2021.  
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- πγθξφηεζε Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο απφ λνκηθνχο, θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ θαη 

ηνπο πκβνχινπο ηεο ΟΣΟΔ, γηα ηελ πιήξε θσδηθνπνίεζε ησλ θιαδηθψλ Δ απφ ην 

1975-2021.  

Οθηψβξηνο 2021. 

-20/10/2021: ηεξημε ηεο ΟΣΟΔ ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ πιιφγσλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο.  

Με δεκφζηα παξέκβαζή ηεο, ε Οκνζπνλδία : 

- Δμέθξαζε θαηεγνξεκαηηθά ηελ αληίζεζή ηεο ζηα ζρέδηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο λα κεηαθέξεη εξγαζίεο θαη εξγαδφκελνπο ζε ζπγαηξηθή ή άιιε εηαηξεία, ζίγνληαο 

ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα σο ηξαπεδνυπαιιήισλ.  

- Υαηξέηηζε ηελ ελσηηθή πξσηνβνπιία ησλ έμη σκαηείσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 

- Γήισζε φηη ζηεξίδεη ηηο θνηλέο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ 

ηα παξαπάλσ ζρέδηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο.  

- Κάιεζε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο: 

o Να ζηακαηήζεη ακέζσο ηφζν ηελ επαπεηινχκελε κεηαθνξά εξγαζηψλ, φζν θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εθθνβηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο αλαζθάιεηαο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

εξγαδφκελνπο.  

o Να ζηξαθεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, αληί λα εμαληιεί ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηεο ζε ηξφπνπο απαμίσζεο, ζπξξίθλσζεο θαη ακθηζβήηεζεο ηεο 

εξγαζίαο, ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπ.  

- Κάιεζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Σξάπεδα θαη ηνλ θιάδν ζε εηνηκφηεηα θαη 

επαγξχπλεζε. Να πιαηζηψζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ ελσηηθή πξνζπάζεηα ησλ πιιφγσλ 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.  

- Οινθιήξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ θιαδηθψλ Δ απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή. 

Ννέκβξηνο 2021 

-  3/11/ 2021: Δπηζηνιή ηεο ΟΣΟΔ ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη ζηνπο Τπνπξγνχο 

Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε γηα ηελ  εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ ειέγρνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ εκβνιηαζκνχ θιπ. γηα ηελ πξφζβαζε ησλ πειαηψλ ζηα θαηαζηήκαηα 

δηθηχνπ. 

ηελ επηζηνιή ηνλίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ήδε, εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ κείσζεο πξνζσπηθνχ 

θαη ζπξξίθλσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ δηθηχνπ πνπ εθαξκφδνπλ νη Σξάπεδεο, νη 

ηξαπεδνυπάιιεινη έρνπλ επηβαξπλζεί κε πνιιαπιάζηα θαζήθνληα θαη εμππεξεηνχλ ηελ  



64 

 

 

πειαηεία ππφ εμαηξεηηθά δπζρεξείο ζπλζήθεο, πεξηνξηζκνχο θαη θηλδχλνπο, αθφκα θαη 

πξνπειαθηζκψλ απφ ηελ πειαηεία. Γηα ηνχην, ε ΟΣΟΔ δήισζε πσο δελ ζεσξεί εθηθηφ, νχηε 

ζηνηρεησδψο αζθαιέο λα επηθνξηηζηνχλ νη εξγαδφκελνη ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη κε ην 

θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ πηζηνπνηεηηθψλ εκβνιηαζκνχ θιπ. Θεσξεί, αληίζεηα, απνιχησο αλαγθαίν 

λα ιεθζεί κέξηκλα ηφζν απφ ηε Γηνίθεζε θάζε Σξάπεδαο, φζν -θαη φπνπ απαηηείηαη- απν ηελ 

Πνιηηεία, γηα ηε δηαζθάιηζε πξφζζεηνπ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ δπλακηθνχ αζθαιείαο, 

ην νπνίν ζα είλαη εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά επηθνξηηζκέλν κε ηνλ έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

εκβνιηαζκνχ ή δηελέξγεηαο ησλ απαηηνχκελσλ tests ηεο πειαηείαο.  

- 5/11/2021: ε ζπλέρεηα ηεο επηζηνιήο ηεο, εμψδηθν ηεο ΟΣΟΔ πξνο ηηο Σξάπεδεο θιπ. 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ.  ην εμψδηθν ηνλίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, αθ‟ ελφο φηη ε πξνζηαζία ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδφκελσλ είλαη ππνρξέσζε ησλ Σξαπεδψλ, αθ‟ εηέξνπ φηη 

δελ ζπλάδεη ζηε θχζε ησλ πξαπεδηθψλ θαζεθφλησλ ν έιεγρνο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηα 

λέα κέηξα ηεο Κπβέξλεζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη εγγξάθσλ . Πξνο ηνχην ε ΟΣΟΔ θάιεζε ηηο 

Σξάπεδεο  λα απέρνπλ απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη λα δηαζθαιίζνπλ άκεζα  ην απαξαίηηην 

πξνζσπηθφ αζθαιείαο πνπ ζα είλαη εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά επηθνξηηζκέλν κε ηνλ έιεγρν ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ εκβνιηαζκνχ/λφζεζεο ή δηελέξγεηαο ησλ απαηηνχκελσλ tests.   

-5/11/2021 :πλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΟΣΟΔ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

εκεξνκεληψλ δηεμαγσγήο θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ 33νπ πλεδξίνπ ηεο ΟΣΟΔ. 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ νξγάλνπ έγηλε ελεκέξσζε γηα ηε  επηζηνιή θαη ην εμψδηθν πνπ ζηάιζεθαλ 

ζηηο Σξάπεδεο γηα ηα λέα κέηξα πξφζβαζεο ηεο πειαηείαο ζηα θαηαζηήκαηα.  

ηε ζπλέρεηα, απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ λα γίλεη ζην ηξηήκεξν 10-12 

Γεθεβξίνπ, κε θπζηθή παξνπζία θαη κε ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη κε παξάιιειε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ςεθηαθψλ 

κέζσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε. Δπηζεκάλζεθε, σζηφζν, φηη ηα παξαπάλσ εμαξηψληαη απφ 

ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο, ηα κέηξα θαη ηα πξσηφθνιια πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο 

δηεμαγσγήο ηνπ πλεδξίνπ. 

Παξάιιεια, ζπγθξνηήζεθε Γηαπαξαηαμηαθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή πλεδξίνπ, κε 1 κέινο 

πνπ φξηζε θάζε παξάηαμε ε νπνία εθπξνζσπείηαη ζηελ Δ.Γ. ή θαη ζην Γ.. ηεο ΟΣΟΔ. Ζ 

Δπηηξνπή   είλαη αξκφδηα γηα ηα νξγαλσηηθά ζέκαηα πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο ηνπ 

πλεδξίνπ.   

Σνλίζηεθε, επίζεο, φηη ε Δ.Γ. θαη ην Γ.. ζα ζπλεδξηάζνπλ κέρξη ηα ηέιε Ννεκβξίνπ γηα λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπ ζα ζέζεη ε Δπηηξνπή, θαζψο θαη γηα 

ηα ζέκαηα πνπ ζα ηεζνχλ ζην πλέδξην. 
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-Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2021, ππήξμε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε 

ζέζεσλ-παξεκβάζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο Σξάπεδεο, ηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο, ηηο 

δηεζλείο εμειίμεηο  θαη ην Αζθαιηζηηθφ, απφ ηνπο εηδηθνχο πκβνχινπο ηεο ΟΣΟΔ  θαη απφ ηηο 

Γξακκαηείεο Υ/Π πζηήκαηνο,  Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Νέσλ,  Γηεζλψλ ρέζεσλ θιπ.  ηφρνο, ε 

ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη πξνβνιή ησλ παξεκβάζεσλ ηεο ΟΣΟΔ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, 

θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ζε παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ πιιφγσλ- κειψλ γηα ζέκαηα 

Υ/Π πζηήκαηνο, θσδηθνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ θιαδηθψλ Δ, εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά, 

ελεκέξσζεο θιπ.  

 

Σν κέιινλ δελ καο θνβίδεη, φηαλ έρεη θαλφλεο πνπ ζπιινγηθά 
ζπδεηάκε θαη ζπλδηακνξθψλνπκε! 

Καλείο εξγαδφκελνο κφλνο απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε! 

Με ηελ ΟΣΟΔ  έρνπκε ιφγν, ξφιν θαη δχλακε ζηε λέα επνρή!     


