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Αζήλα, 4 Απξηιίνπ 2022

ΤΠΟΓΡΑΥΣΗΚΕ
Η ΝΕΑ ΣΡΙΕΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ Ε ΟΣΟΕ-ΣΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ
Θωπακίζει ηην Απαζσόληζη
Πποζηαηεύει ηο Ενιαίο Μιζθολόγιο και αςξάνει ηοςρ μιζθούρ
Θεζπίζει πλαίζιο για ηην ηηλεπγαζία
Βεληιώνει ηα επγαζιακά δικαιώμαηα
Αποηελεί εθαληήπιο για νέερ καηακηήζειρ

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Σηηο 31/3/2022, ζην όξην ιήμεο ηεο επέθηαζεο ηζρύνο ηεο πξνεγνύκελεο ΣΣΕ 2019-2021 θαη
ζηελ 7ε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΕ θαη ησλ Τξαπεδώλ θαηέιεμαλ
ζε ζπκθσλία γηα ην πεξηερόκελν ηεο λέαο θιαδηθήο Δ 2022-2024.
Είραλ πξνεγεζεί 3 κήλεο επίπνλσλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζηα
αζθπθηηθά ρξνληθά πιαίζηα πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο, θαζώο θαη 7 πνιύσξεο ζπλαληήζεηο
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τξαπεδώλ, κε δηαθνπέο, ζπλελλνήζεηο, αληαιιαγή
δηαηάμεσλ θιπ, γηα έλα επξύ θάζκα κηζζνινγηθώλ θαη ζεζκηθώλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ θιάδνπ,
αξθεηέο από ηηο νπνίεο, όπσο ην πιαίζην γηα ηελ Τειεξγαζία, ηέζεθαλ γηα πξώηε θνξά πξνο
ξύζκηζε κε θιαδηθή ..Δ.
Οη δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο λέαο θιαδηθήο Σ.Σ.Ε. δηεμήρζεζαλ ζε έλα πξσηόγλσξα αβέβαην,
αληίμνν θαη ξεπζηό εζληθό θαη δηεζλέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, κε έληνλα δπζκελή γηα ηηο
ειεύζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ζεζκηθά θαη λνκηθά δεδνκέλα.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε απόιπηε δηαθάλεηα θαζώο, κε ηε βνήζεηα θαη ηεο ςεθηαθήο
ηερλνινγίαο, ππήξμε γηα πξώηε θνξά δπλαηόηεηα απεπζείαο παξαθνινύζεζήο από ηα
ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ηνπ θιάδνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΟΔ ζπλεδξίαζε
ηελ 1/4/2022 θαη ελέθξηλε κε κεγάιε πιεηνςεθία ην πεξηερόκελν ηεο λέαο Κιαδηθήο ..Δ.
θαη εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ άκεζε ππνγξαθή ηεο.
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Δηδηθόηεξα, κε ηε λέα θιαδηθή ..Δ.:
- Ιζρπξνπνηείηαη ζεκαληηθά ε ξήηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ Απαζρόιεζε: «Τα μέρη
επιβεβαιώνοσν ηη βούληζή ηοσς να προζηαηεύζοσν ηην απαζτόληζη ζηον κλάδο. Οι
εργοδόηες ηοσ κλάδοσ λαμβάνοσν εύλογα καηά ηις περιζηάζεις μέηρα προκειμένοσ να
αποηρέπονηαι οι απολύζεις για οικονομοηετνικούς λόγοσς».
Δίλαη ε κνλαδηθή ..Δ. πνπ πεξηιακβάλεη ξήηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο
απνιύζεηο.
-

Βειηηώλνληαη, κε θιηκάθσζε ζε νξίδνληα 3εηίαο, νη απνδνρέο ηνπ Εληαίνπ Μηζζνινγίνπ
ζπλνιηθά θαηά 5,5%. Ταπηόρξνλα, πξνζηαηεύεηαη ε ζεζκηθή αμία ηνπ Εληαίνπ Μηζζνινγίνπ.

-

Γηα πξώηε θνξά ζε θιαδηθή Σ.Σ.Ε. ηέηνηαο επξύηεηαο ζηε ρώξα, ν εηζαγσγηθόο βαζηθόο
κηζζόο (θιηκάθην) ηνπ Εληαίνπ Μηζζνινγίνπ ζα μεπεξάζεη ηα 1.000 επξώ.

-

Θεζπίδνληαη, πξώηε θνξά ζε θιαδηθή Σ.Σ.Ε. ζηελ Ειιάδα, (15 ζεκεία) ξπζκίζεηο –
πιαίζην γηα ηελ Τειεξγαζία, κε ηελ πηνζέηεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ αληίζηνηρνπ
δηεθδηθεηηθνύ πιαηζίνπ ηεο ΟΤΟΕ. Πξνβιέπεηαη ην δηθαίσκα απνζύλδεζεο κε ηελ ιήμε ηνπ
σξαξίνπ. Τν πιαίζην απηό απνηειεί βάζε γηα παξαπέξα βειηηώζεηο θαη εμεηδηθεύζεηο ζην
επηρεηξεζηαθό επίπεδν.

-

Δπεθηείλεηαη ε ηζρύο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ
θαη γηα ηελ επόκελε ηξηεηία.

-

Κσδηθνπνηνύληαη θαη βειηηώλνληαη νη όξνη ρνξήγεζεο ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο.

-

Βειηηώλνληαη νη όξνη ρνξήγεζεο εηδηθώλ αδεηώλ, πνπ πιένλ δελ ζα έρνπλ ώο
πξνϋπόζεζε ρνξήγεζήο ηνπο ηελ πξνεγνύκελε εμάληιεζε ηεο θαλνληθήο άδεηαο (νη 2
πξόζζεηεο εκέξεο ηεο άδεηαο ζρνιηθήο παξαθνινύζεζεο θαη νη άδεηεο γηα εξγαδόκελνπο,
γνλείο ή ζπδύγνπο ΑΜΕΑ).

-

Χνξεγείηαη άδεηα (επηά) 7 εξγαζίκσλ εκεξώλ κε απνδνρέο ζηηο εξγαδόκελεο

-

Σε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο λνζειείαο ηέθλνπ, νη έμη (6) πξώηεο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο
άδεηαο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4808/2021 ρνξεγνύληαη κε απνδνρέο θαη νη ππόινηπεο είθνζη
ηέζζεξεηο (24) ρσξίο απνδνρέο. Σε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο λνζειείαο ζπδύγνπ
ρνξεγείηαη άδεηα κέρξη έμη (6) εξγαζίκσλ εκεξώλ κε απνδνρέο.

-

Γηαζθαιίδνληαη νη παξνρέο γηα ηηο θαηαζθελώζεηο

-

Γηαηεξνύληαη νη εληζρύζεηο γηα εξεπλεηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη

πνπ
ππνβάιινληαη ζε κεζόδνπο ηαηξηθώο ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο. Παξάιιεια,
θαηαβάιινληαη από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ρίιηα 1.000 επξώ γηα θάζε πξνζπάζεηα
Ιαηξηθώο Υπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο αλά εξγαδόκελε θαη κέρξη ηέζζεξηο
πξνζπάζεηεο.

νη εληζρύζεηο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο
εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ.
-

Ρπζκίδεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ ησλ θιαδηθώλ Σ.Σ.Ε., πνπ αλέθπςε
κε ηνλ λ. 4808/21, ρσξίο ακθηζβήηεζε πθηζηάκελσλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο
αθξνηειεύηηαο δηάηαμεο ηεο Σ.Σ.Ε. ηνπ θιάδνπ.
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Σε κηα επνρή έληνλεο αβεβαηόηεηαο, αζηάζεηαο, ακθηζβήηεζεο θαη απαμίσζεο ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαη ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ.
Σε κηα επνρή πνπ νη ζεζκνί ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη νη Κιαδηθέο Σ.Σ.Ε.
ακθηζβεηνύληαη θαη είλαη πνιιαπιώο λαξθνζεηεκέλνη.
Σε κηα επνρή πνπ απνκέλνπλ ειάρηζηεο θιαδηθέο Σ.Σ.Ε. ζηε ρώξα, ελσ νη πξνθιήζεηο ηεο
ςεθηαθήο Τξαπεδηθήο θαη νη αλάγθεο ζεζκηθήο θαη ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπλαδέιθσλ καο
πνιιαπιαζηάδνληαη, ε ΟΣΟΔ, κέζα από ζπζηεκαηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο θαηάθεξε θαη πέηπρε:


Να πξναζπίζεη απνθαζηζηηθά ηνλ ζεζκό ησλ θιαδηθώλ Σ.Σ.Ε., έηζη ώζηε λα έρνπλ νη
εξγαδόκελνη κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη αμηνπξεπή Κιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο



Να δηαζθαιίζεη πιήξσο όιεο ηηο πξνεγνύκελεο ξπζκίζεηο γηα ηα κηζζνινγηθά θαη
ζεζκηθά δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, παξέρνληάο ηνπο αζθάιεηα θαη πξννπηηθή γηα
ηελ επόκελε ηξηεηία.



Να δηακνξθώζεη κηα λέα Σ.Σ.Ε. - ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο λέαο επνρήο.
Μηα Σ.Σ.Ε. – εθαιηήξην γηα λέεο εξγαζηαθέο θαηαθηήζεηο ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν.

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Η λέα 3εηήο Κιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο ζηέιλεη ηζρπξό ζεζκηθό κήλπκα πξνο
όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο.
Μήλπκα αηζηνδνμίαο, απηνπεπνίζεζεο θαη πξννπηηθήο κε επξύηεξεο θνηλσληθέο θαη
πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο.
Η ΟΤΟΕ ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε ησλ ζεζκηθώλ θαηαθηήζεσλ ηνπ θιάδνπ δηεπξύλνληαο κε ηελ
λέα 3εηή Κιαδηθή ΣΣΕ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα όισλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, ζεζκνζεηώληαο,
ηαπηόρξνλα, λέα ζύγρξνλα δηθαηώκαηα.
Με ηε λέα Κιαδηθή ΣΣΕ πξνζζέηνπκε έλα αθόκα ηζρπξό, ζεζκηθό, ζηαζεξό ζεκέιην γηα λα
λνηώζνπλ πεξηζζόηεξε αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη πξννπηηθή όινη νη ζπλάδειθνη - εξγαδόκελνη
ζηνλ θιάδν.
Η ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ΣΣΕ ζε θάζε εξγαζηαθό ρώξν, απνηειεί απηνλόεηε
ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ηεο ΟΤΟΕ, ησλ Σπιιόγσλ θαη όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Η ΟΣΟΔ καδί κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα γηα ηε βειηίσζε θαη
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζεζκνύ ησλ Δ, ησλ ειεύζεξσλ
ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηόο καο από ηελ αθξίβεηα
πνπ ζήκεξα αλαδεηθλύεηαη σο θπξίαξρν θαη επξύηεξν πνιηηηθό δήηεκα θαη απνηειεί
απαίηεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

