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ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΜΕ ΣΙ ΔΙΟΙΚΗΕΙ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΩΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟΝ  

ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η ΟΤΟΕ κε επηζηνιή ηεο δήηεζε ζπλαληήζεηο κε ηηο Δηνηθήζεηο ησλ Τξαπεδώλ κε αθνξκή ηηο 
εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ αιιά θαη ηηο θηλήζεηο – ζηξαηεγηθέο 
ησλ Τξαπεδώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ stress tests θαη ηα πθηζηάκελα πιάλα αλαδηάξζξσζεο. 

Τα ζέκαηα απηά έζεζε ην Πξνεδξείν ηεο ΟΤΟΕ ζηελ πξώηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
κε ηε Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Τξάπεδαο θ. 
Χξ. Μεγάινπ θαη ζηειέρε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ. 

ηε ζπλάληεζε ν Πξόεδξνο ηεο ΟΣΟΕ δήηεζε ελεκέξωζε γηα όια ηα παξαπάλω ζέκαηα 
ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα, όηη πξέπεη ζε θάζε πεξίπηωζε λα απνηξαπνύλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα 
δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηελ απαζρόιεζε ηα νπνία απνηεινύλ θόθθηλεο γξακκέο γηα ηελ 
ΟΣΟΕ. 

Ο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Τξάπεδαο πξνρώξεζε ζε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΤΟΕ 
γηα όια ηα ζέκαηα ζηα νπνία νη αλαθνξέο ηνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Η Τξάπεδα ζα πξνρσξήζεη ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ αμηνπνηώληαο ηελ 
πθηζηάκελε εκπεηξία ηεο ζηηο ειεθηξνληθέο πξάμεηο ρσξίο λα ζηγνύλ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ε 
απαζρόιεζε ελώ, παξάιιεια, ην πξνζσπηθό εθπαηδεύεηαη ζε λέεο δεμηόηεηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ 
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πξννπηηθή. 

 Τα stress tests πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ Τξάπεδα, γεγνλόο πνπ ηεο 
δίλεη δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζε όια ηα 
επίπεδα. 

 Δηακνξθώλνληαη πξνϋπνζέζεηο πεξαηηέξσ θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηεο Τξάπεδαο, ελώ, 
παξάιιεια, βειηηώλεηαη ε πνξεία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε παξαγσγηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 
(αγξνηηθά, κεηαπνίεζε, ηνπξηζκόο, θάξκαθα, απηνθηλεηόδξνκνη, αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
θ.α.). 

Σν Πξνεδξείν ηεο ΟΣΟΕ, δήιωζε όηη θάζε ζεηηθή επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα πνπ ζα νδεγεί 
ζηελ αλάπηπμε ηεο Σξάπεδαο θαη δελ ζα έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά 
ζα νδεγεί ζηε βειηίωζε ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπο κέζα από ηηο πιινγηθέο 
πκβάζεηο, είλαη ζε θάζε πεξίπηωζε απνδεθηή θαη δεκηνπξγεί όξνπο θαιώλ θαη επνηθνδνκεηηθώλ 
ζρέζεωλ κεηαμύ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο ΟΣΟΕ ελώ, ηαπηόρξνλα, δεκηνπξγεί θιίκα ηθαλνπνίεζεο 
ζηνπο εξγαδόκελνπο. 

 Η ΟΤΟΕ ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο όπσο θαη ζηηο άιιεο ηξάπεδεο κε 
ηηο νπνίεο αλακέλνληαη ηηο επόκελεο κέξεο αλάινγεο ζπλαληήζεηο. 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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