
 

 

 

 

 

Αθήνα,  25 Ιανουαρίου 2018 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ ΟΣΟΕ  

ΜΕ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΗ ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ 

 

ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  

ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΖΗΣΗΕ Η ΟΣΟΕ ΑΠΟ ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ  

ΕΝΑΝΣΙ ΜΙΑ ΑΛΟΓΙΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΑΤΞΗΗ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

υνάντηση στα Γραφεία του ΣΧ με τον κ. Martin Czurda, Διευθύνοντα ύμβουλο 

της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον κ. Ηλία Ξηρουχάκη, εκπρόσωπο της Σράπεζας της 

Ελλάδας και μέλος της τριμελούς εκτελεστικής Επιτροπής στο ΣΧ, είχε σήμερα το 

Προεδρείο της ΟΣΟΕ.  

ηη ζςνάνηηζη πος ππαγμαηοποιήθηκε  μεηά από αίηημα ηηρ ΟΣΟΕ, μεηείσαν ο Ππόεδπορ ηηρ ΟΣΟΕ 
ηαύπορ Κούκορ, ο Ανηιππόεδπορ ωηήπηρ αξώνηρ και ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Ασιλλέαρ Μςλωνόποςλορ  

Η ζςνάνηηζη αθοπούζε ζηιρ γενικόηεπερ ανηζςσίερ ηηρ ΟΣΟΕ για ηην πποοπηική ηων Σπαπεζών και 
ειδικόηεπα ζηα θέμαηα ηων πιέζεων πος αζκούνηαι ζηην απαζσόληζη. 

Όπσο ζεκείσζε ν Πξόεδξνο ηεο ΟΤΟΕ Σηαύξνο Κνύθνο, ζηελ Ειιάδα νη ηξαπεδνϋπάιιεινη 
έρνπλ πιεξώζεη πνιύ αθξηβά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηόλ λα 
μεθηλήζεη έλαο λένο θύθινο κεηώζεσλ πξνζσπηθνύ κε απνθιεηζηηθό ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ 
θαη κνλαδηθό εξγαιείν, απηή ηε θνξά γηα απηόλ ηνλ ζθνπό, ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο.  Δελ πξόθεηηαη λα 
απνδερζνύκε ε θεξδνθνξία ησλ Τξαπεδώλ λα ζπλνδεπηεί από εθαηόκβεο ζπκάησλ. 

Η αύξηζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηων ηπαπεζών, μποπεί να πποέλθει μόνο με ηη ζηήπιξη ηηρ ππαγμαηικήρ 
οικονομίαρ, ηην ανάπηςξη με διεύπςνζη επγαζιών, νέερ δανειοδοηήζειρ και ενίζσςζη ηων επενδύζεων.  
Αςηόρ, άλλωζηε, είναι και ο ππαγμαηικόρ πόλορ ηος ηπαπεζικού ζςζηήμαηορ. 

Οη εθπξόζσπνη  ηνπ ΤΦΣ ζεκείσζαλ όηη ε ζηξνθή ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ 
πξαγκαηηθή νηθνλνκία, απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηνπ ΤΦΣ θαη όηη, ιακβάλνπλ πνιύ ζνβαξά ππ’ όςηλ 
ηηο ζέζεηο ηεο ΟΤΟΕ. 

Τέινο, ζπκθσλήζεθε, ε νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ 
λα εμεηάδνληαη ελ ηε γελέζεη ηνπο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ρώξνπ, γεγνλόο πνπ ε ΟΤΟΕ 
ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθό σο δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά γηα ηελ απνθπγή 
δπζάξεζησλ ή αξλεηηθώλ εμειίμεσλ. 

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ, 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                               Σηαύξνο ΚΟΥΚΟΣ                      Αρηιιέαο ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


