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Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

Η ΟΤΟΕ στο πλευρό των συναδέλφων
για την προστασία της υγείας
και των εργασιακών δικαιωμάτων
Για το τ. ΤΑΥΤΕΚΩ:
Δώσαμε λύσεις – δεν θα ανεχθούμε
υπονόμευση δικαιωμάτων και παροχών!

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,

Σε Δεπηέξα 15/6/2020 ζπλεδξίαζε κε ηειεδηαζθεςε ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ κε
εηδηθό ζέκα ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ θαη ηελ απηνλόεηε δηαζθάιηζε ησλ παξνρώλ ζε
ρξήκα γηα όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ πνπ θαιύπηνληαη από απηό.
ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε ηεο Οκνζπνλδίαο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο
παλδεκίαο, ζηελ αξρή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο έγηλε αλαθνξά εθηόο
εκεξεζίαο δηάηαμεο:






ζηε κεγάιε ζπλεηζθνξά ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, πνπ καδί κε ηνπο γηαηξνύο, ηνπο
λνζειεπηέο θαη πνιιέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ πνπ έκελαλ κέρξη ηόηε ζηελ αθάλεηα
βξέζεθαλ ζηελ πξώηε γξακκή γηα λα δηαζθαιίζνπλ ζηνπο ζπκπνιίηεο καο ηελ θαηαβνιή
κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ θαη ηελ απαξαίηεηε νκαιόηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο αγνξέο ηνπο
ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηύνπ αιιά θαη online. Η ΟΣΟΕ πξόβαιε ζεηηθά θαη κε θάζε
ηξόπν απηή ηε ζπλεηζθνξά.
ζηηο ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ηεο ΟΣΟΕ ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη ζηηο Σξάπεδεο
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ Σξαπεδνϋπαιιήισλ θαη ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ
θνηλνύ κε θαηάιιεια κέηξα ζηα θαηαζηήκαηα δηθηύνπ θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δηνίθεζεο,
θάηη πνπ ήηαλ θαη παξακέλεη απηνλόεηε πξνηεξαηόηεηα γηα ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ ηόζν
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ εγθιεηζκνύ, αιιά θαη όζν ε παλδεκία ζπλερίδεη λα
απνηειεί θίλδπλν γηα ηε δεκόζηα πγεία, ζηελ Ειιάδα θαη ζε όιν ηνλ θόζκν. Οη
παξεκβάζεηο θαη νη ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΕ έδσζαλ ιύζεηο κέζα ζε
πξσηνθαλείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδώλ, θάηη πνπ ηειηθά αλαγλσξίζηεθε θαη από
ηηο ίδηεο ηηο Σξάπεδεο.
ζηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο ηεο ΟΣΟΕ ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη ζηηο Σξάπεδεο
θαζόιε απηή ηελ πεξίνδν, ζε ζπληνληζκό κε ηνπο πιιόγνπο-κέιε ηεο, γηα ζέκαηα αδεηώλ
εηδηθνύ ζθνπνύ θαη πξνάζπηζεο εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, κε επίθεληξν ηελ
απνηξνπή κέηξσλ ζε βάξνο ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ θιάδνπ.
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ζηε ζπζηεκαηηθή-θαζεκεξηλή ελεκέξσζε πιιόγσλ ή θαη κεκνλσκέλσλ
ζπλαδέιθσλ γηα ηα λέα ζεζκηθά δεδνκέλα θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζηηο πξσηόγλσξεο
ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο.
ζηηο ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο γηα ην ρ/π ζύζηεκα, ηα θόθθηλα δάλεηα, ηελ ςεθηνπνίεζε
θαη ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν, δεδνκέλνπ όηη ε παλδεκία ιεηηνύξγεζε ώο
επηηαρπληήο γηα πξνβιήκαηα πνπ θαη παιαηόηεξεο επεμεξγαζίεο ηεο ΟΣΟΕ είραλ
αλαδείμεη θαη πνπ ζήκεξα γίλνληαη επίθαηξεο όζν πνηέ πξηλ.
ζηε ζπλέρηζε, αθόκα θαη ζε πεξηβάιινλ πςειήο αβεβαηόηεηαο γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ
νηθνλνκία,
ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ
δεδνκέλσλ, ησλ εγρώξησλ θαη ησλ δηεζλώλ εκπεηξηώλ ζηνλ θιάδν. Αθόκα θαη ζε
ζπλζήθεο εγθιεηζκνύ νη Γξακκαηείεο Υξεκαηνπηζησηηθνύ πζηήκαηνο, Εξγαζηαθώλ
ρέζεσλ θαη Νέσλ, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ λνκηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ πκβνύισλ ηεο
ΟΣΟΕ, δηέλεηκαλ ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα θαη ππνζηεξηθηηθό πιηθό θαη έθαλαλ
αιιεπάιιειεο ζπλεδξηάζεηο κε ηειεδηάζθεςε θαη κε κεγάιε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ
πιιόγσλ. Καηάθεξαλ έηζη λα θαηαγξάςνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηξέρνληα πξνβιήκαηα
ζηνπο επηκέξνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη ηα λέα εξγαζηαθά δεηήκαηα θαη ηηο
εμειίμεηο ζηνλ θιάδν πνπ έζεζαλ ή επηηάρπλαλ νη εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο.

Πάγηνο ζηόρνο καο ήηαλ θαη παξακέλεη αθ’ ελόο λα ζηεξηρζνύλ νη ηξέρνπζεο παξεκβάζεηο
ησλ πιιόγσλ ζην ρώξν ηνπο θαη λα αληηκεησπηζηνύλ ζπγθξνηεκέλα, αληη απιά λα
θαηαγγειζνύλ, ζύλζεηα πξνβιήκαηα πνπ γηα πξώηε θνξά ηέζεθαλ ζε ηέηνηα έθηαζε ζηνλ
θιάδν θαη ζηε ρώξα, αθ’ εηέξνπ λα δηακνξθσζνύλ ζέζεηο, πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο ηεο
ΟΣΟΕ ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν, έηζη ώζηε :
 λα κελ επηηξέςνπκε λα ιεθζνύλ απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ θιάδν
ρσξίο λα εξσηεζεί θαη λα ζπκκεηέρεη κε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ε ΟΣΟΕ.
 λα απνηξέςνπκε θάζε ζρεδηαζκό πνπ κε αθνξκή ηελ παλδεκία ζα ήζειε λα
πεξηθόςεη δηθαηώκαηα, λα λνκηκνπνηήζεη θαη λα κνληκνπνηήζεη παξεκβάζεηο πνπ
έγηλαλ κε ηελ επίθιεζε ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηεο παλδεκίαο.
 λα πξνεηνηκάζνπκε ζπγθξνηεκέλα ηελ επόκελε κέξα γηα ην ζ.θ. κεηά ηελ παλδεκία.
 λα είκαζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε νπνηαδήπνηε πξόθιεζε ζε νπνηνδήπνηε
επίπεδν.
Γηα απηά ηα ζέκαηα ζα ππάξμνπλ θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο εηδηθέο ζπλεδξηάζεηο
ησλ νξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο, κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν.
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,

Εηδηθά γηα ην ζέκα ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ, έγηλε δηεμνδηθή ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο
Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηηο παξεκβάζεηο ηεο ΟΣΟΕ ζην
αξκόδην Τπνπξγείν θαη ζηηο Σξάπεδεο.
εκεηώζεθε, επίζεο, όηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ εγθιεηζκνύ πηνζεηήζεθαλ από ην
Τπνπξγείν Εξγαζίαο ηα εκπεξηζηαησκέλα επηρεηξήκαηα ηεο ΟΣΟΕ θαη δηαζθαιίζηεθαλ πιήξσο θαη
κε ηνλ λ. 4680/2020 ηα δηθαηώκαηα ζην η. ΣΑΤΣΕΚΩ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ ηεο Intrum θαη ηεο
FPS, αιιά θαη όζσλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ απαζρνιεζνύλ ζην κέιινλ ζηηο εηαηξείεο ηνπ λ.
4354/2015.
Κεληξηθνί ζηόρνη ηεο ΟΣΟΕ παξακέλνπλ:


Η δηαζθάιηζε ησλ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη από ηηο
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΣΑΑΠΣΓΑΕ θαη ηνπ ΣΑΠΕΣΕ (επηδόηεζε αζζελείαο, επίδνκα
ζπκπαξάζηαζεο, θαηαζθελσηηθό επίδνκα, έμνδα θεδείαο)



Η πινπνίεζε ηεο από 4-5-2018 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΕ γηα
ηελ ίδξπζε λένπ θνξέα κε ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ παξνρώλ ζε

3
ρξήκα ζύκθσλα κε ηελ Αλαινγηζηηθή Μειέηε πνπ είρε εγθξηζεί από ην Τπνπξγείν
Εξγαζίαο θαη κε ηα αληίζηνηρα ζεζκηθά θείκελα, ηεο Κιαδηθήο Ε θαη ηνπ Καλνληζκνύ
Παξνρώλ, πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαη ζπκθσλεζεί από ηελ Οκάδα Εξγαζίαο ΟΣΟΕ Σξαπεδώλ. Αο ζεκεησζεί όηη από ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο είρε ήδε δνζεί ην πξάζηλν θσο
ηόζν γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ επηπιένλ εηζθνξώλ 1,90 % πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνλ ΕΦΚΑ
από ηηο Σξάπεδεο θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο, όζν θαη γηα ηελ ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ηνπο ζηνλ
λέν Φνξέα.
Αληί όκσο λα πινπνηεζνύλ ηα παξαπάλσ, ν ΕΦΚΑ κε ηελ ππ΄αξηζκ.11/20.3.2020 εγθύθιηό
ηνπ κεηώλεη θαη κάιηζηα αλαδξνκηθά από 1.1.2017 ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πγείαο γηα παξνρέο ζε
ρξήκα (0,25% εξγνδόηεο 0,40 % αζθαιηζκέλνπο επί ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ) ελώ κε ηηο
από 9-6-2020 θαη 14-5-2020 εγθπθιίνπο θαη απνθάζεηο ηνπ Δ. ηνπ αληίζηνηρα ηξνπνπνηεί ηε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ επηδνκάησλ αζζελείαο θαη ηνπ θαηαζθελσηηθνύ επηδόκαηνο,
παξαβηάδνληαο νπζηαζηηθά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.43872016 πεξί δηαηήξεζεο, κέρξη ηελ
έθδνζε ηνπ Εληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ ΕΦΚΑ, ησλ θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ Σακείσλ
ησλ Σξαπεδώλ. Αθόκα, ε θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ζπκπαξάζηαζεο ζεκεηώλεη ζεκαληηθή
θαζπζηέξεζε, πνπ καηαηώλεη ην ζθνπό ηεο ρνξήγεζήο ηνπ.
Αθνύ εμέηαζε δηεμνδηθά ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο, ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζή ηνπο, ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ απνθάζηζε:
1. Η ΟΣΟΕ λα επαλαθέξεη απνθαζηζηηθά ζηηο Σξάπεδεο ηελ πξόηαοή ηεο γηα ίδξπζε
Φνξέα κε ζθνπό ηε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθό ησλ Σξαπεδώλ πνπ αζθαιίδεηαη ζην
η.ΣΑΤΣΕΚΩ (ηνκείο ΣΑΑΠΣΓΑΕ θαη ΣΑΠΕΣΕ) παξνρώλ ζε ρξήκα πξόζζεησλ θαη
ζπκπιεξσκαηηθώλ, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ζα ρνξεγεί ν ΕΦΚΑ, έηζη ώζηε νη
παξνρέο απηέο λα δηαζθαιηζηνύλ ζην ζύλνιό ηνπο. Οη Σξάπεδεο είραλ ζπκκεηάζρεη
ζηε καθξά θαη ζπζηεκαηηθή από θνηλνύ επεμεξγαζία όισλ ησλ ζεζκηθώλ θεηκέλσλ
θαη ησλ κειεηώλ ζπγθξόηεζεο ηνπ λένπ θνξέα, πνπ απνθέξεη νθέιε θαη ζηνπο
ηξαπεδνϋπάιιεινπο θαη ζηηο ίδηεο, είραλ ζπκθσλήζεη θαη ζηα επηκέξνπο θαηαζηαηηθά
θείκελα θαη ζηε ζπγθξόηεζή ηνπ. Δελ ρσξεί, θαηά ζπλέπεηα, θακηά ππαλαρώξεζε εθ
κέξνπο ηνπο κε ζηόρν κεκνλσκέλεο «επηρεηξεζηαθέο δηεπζεηήζεηο». Οη Σξάπεδεο
νθείινπλ, επηηέινπο, λα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεύζεηο ηνπο!
2. Να γίλνπλ επίζεκεο παξεκβάζεηο ηεο ΟΣΟΕ ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη ζηνλ ΕΦΚΑ
γηα λα αλαθιεζνύλ νη εγθύθιηνη θαη νη απνθάζεηο πνπ παξαβηάδνπλ ηηο θαηαζηαηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ η.ΣΑΤΣΕΚΩ (ηνκέσλ ΣΑΑΠΣΓΑΕ -ΣΑΠΕΣΕ).

Αυτονόητος στόχος όλων μας, η προάσπιση των
δικαιωμάτων και των παροχών απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία
ή απόπειρα υπαναχώρησης από τα συμφωνημένα.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

