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 Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση που ζήτησε η ΟΣΟΕ με τον Τπουργό 

Επικρατείας κ. Υλαμπουράρη (υπεύθυνο από την πλευρά της Κυβέρνησης για τις 

Σράπεζες) προκειμένου η συνδικαλιστική μας οργάνωση να καταθέσει τις θέσεις της 

για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των Σραπεζών και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων και, ταυτόχρονα, να ακούσει τις 

θέσεις της Κυβέρνησης για τα θέματα αυτά. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΤΟΕ, αλέιπζε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ην κείδνλ ζέκα ηεο δηαρείξηζεο 
ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ θαη επεζήκαλε όηη πξέπεη λα βξεζεί απνηειεζκαηηθή ιύζε ελώ κίιεζε 
αθόκα γηα ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη ηελ αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξαγκαηηθήο 
νηθνλνκίαο.  Αλαθέξζεθε, επίζεο, ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ πνπ 
εμειίζζεηαη ρσξίο θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ηόληζε όηη νη εξγαδόκελνη ζηηο Τξάπεδεο 
πνπ έρνπλ ζπξξηθλσζεί αξηζκεηηθά κε απώιεηα 26.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία, αληηκεησπίδνπλ κε άγρνο θαη αλαζθάιεηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ θαζεκεξηλά 
θαη δελ πξόθεηηαη λα κείλνπλ απαζείο αλ απεηιεζεί πεξαηηέξσ ε απαζρόιεζε θαη ηα εξγαζηαθά 
ηνπο δηθαηώκαηα. 
 
 Αλαθέξζεθε, ηδηαίηεξα, ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ Τξαπεδώλ λα κεηαθέξνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 
θόθθηλσλ δαλείσλ εθηόο Τξαπεδώλ θαη δήισζε θαηεγνξεκαηηθά ζηνλ Υπνπξγό όηη, ε ΟΤΟΕ είλαη 
αληίζεηε, έρεη ηηο δηθέο ηεο απόςεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξόθεηηαη λα επηηξέςεη κεηαθνξά 
ηξαπεδνϋπαιιήισλ έμσ από ηνλ ηξαπεδηθό θιάδν. 
 
 Επεζήκαλε όηη νη Τξάπεδεο σο κνριόο ηεο νηθνλνκίαο νθείινπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην 
ξόιν ηνπο θαη ε Κπβέξλεζε ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηεο πνιηηηθήο επζύλεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 
θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο, νθείιεη λα αλαιάβεη ην κεξίδην ηεο επζύλεο πνπ ηεο 
αλήθεη. 
 
 Τόληζε αθόκα όηη ε ΟΤΟΕ έρεη θαηαζέζεη πξνηάζεηο από ην 2015 γηα ηα θξίζηκα ζέκαηα 
ησλ Τξαπεδώλ πνπ παξακέλνπλ αθόκα επίθαηξεο θαη κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ θαη δήηεζε 
από ηελ Κπβέξλεζε λα κειεηήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο απηέο.   
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Αθόκα ηόληζε όηη δελ ππάξρεη θακία δηθαηνινγία κεηά ηηο ηξεηο δηαδνρηθέο 

αλαθεθαιαηνπνηήζεηο γηα ηνπο κεηόρνπο θαη ηηο Δηνηθήζεηο ησλ Τξαπεδώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 
ζηακαηήζνπλ επηηέινπο λα επηθαινύληαη ζπλερώο ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο κε ην «κάηη» ζηαζεξά 
λα θνηηάδεη κόλν ζηνπο εξγαδόκελνπο, αληί λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ πνπ 
πξέπεη λα είλαη ε αηρκή ηνπ ζηξαηεγηθνύ ηνπο ζρεδηαζκνύ. 
 
 Τέινο, ελόςεη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ Κιαδηθή Σ.Σ.Ε. πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, 
ελεκέξσζε ηνλ θ. Φιακπνπξάξε όηη ν θιάδνο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ σο πξσηνπόξνο ζηηο 
ζπλδηθαιηζηηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζε ζεζκνύο θαη εξγαζηαθά 
δηθαηώκαηα, είλαη έηνηκνο λα αληηδξάζεη δπλακηθά αλ νη Τξάπεδεο επηρεηξήζνπλ λα πιήμνπλ ηελ 
απαζρόιεζε ζηνλ θιάδν θαη επεζήκαλε όηη ε πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο αθνξά ζε όινπο ηνπο ηνκείο 
θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ Τξαπεδώλ ρσξίο θακία εμαίξεζε. 
 
 Οινθιεξώλνληαο ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο ΟΤΟΕ, δήηεζε ηηο ζέζεηο ηεο 
Κπβέξλεζεο γηα όια ηα παξαπάλσ αιιά θαη γεληθόηεξα γηα ηνπο δηθνύο ηεο ζρεδηαζκνύο πνπ 
αθνξνύλ ζπλνιηθά ζην ρώξν ησλ Τξαπεδώλ. 
 
 Ο θ. Φιακπνπξάξεο δήισζε όηη θαηαλνεί ηηο ζέζεηο ηεο ΟΤΟΕ θαζώο θαη ηνπο θόβνπο 
ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 
 Τόληζε αθόκα όηη ε Κπβέξλεζε ζα ζηεξίμεη ηελ απαζρόιεζε θαη ηα εξγαζηαθά 
δηθαηώκαηα δηεπθξηλίδνληαο, παξάιιεια, όηη νη ιύζεηο πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ θξίζηκσλ ζεκάησλ όπσο ηα θόθθηλα δάλεηα, ε πξνζηαζία ηεο πξώηεο θαηνηθίαο θαη ε 
πξνζπάζεηα ηόλσζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Τξαπεδώλ, δελ πξέπεη λα πιήμεη ηνπο εξγαδόκελνπο.  
 
 Σε όηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ δήηεζε από ηελ ΟΤΟΕ λα ηνπ ζηείιεη 
ππόκλεκα ζέζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ πνπ ζα αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ απηώλ κέζα 
ζηηο Τξάπεδεο θαη δήισζε όηη ζεσξεί δηθαηνινγεκέλεο ηηο ελζηάζεηο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο καο 
νξγάλσζεο απέλαληη ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ Τξαπεδώλ. 
 
 Η ΟΤΟΕ, ζεσξεί όηη ε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό Επηθξαηείαο, αλ θαη δελ θαηέιεμε ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε δεδνκέλνπ όηη από ηελ πιεπξά ηεο 
ζπλδηθαιηζηηθήο καο νξγάλσζεο ηέζεθαλ όια ηα ζέκαηα πνπ καο αθνξνύλ ζηελ Κπβέξλεζε, ε 
νπνία νθείιεη λα αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο.  Τέινο, ε ΟΤΟΕ θαηέζηεζε ζαθέο όηη 
νη εξγαδόκελνη ζηηο Τξάπεδεο πξνεηνηκάδνληαη ήδε θαη ζα είλαη έηνηκνη λα αληηδξάζνπλ αλ 
απεηιεζεί ε απαζρόιεζε θαη ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηώκαηα. 
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