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ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ ΟΣΟΕ ΜΕ ΣΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΕΤΗ κ. ΑΛΕΞΗ ΣΙΠΡΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΟΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Με πξωηνβνπιία ηνπ Αξρεγνύ ηεο Αμηωκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο θ. Αιέμε Σζίπξα πξαγκαηνπνηήζεθε
ζήκεξα, 20-1-2020, ζπλάληεζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΣΟΔ παξνπζία θαη ηεο Σνκεάξρε Δξγαζίαο θαη Κνηλ.
Αζθάιηζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαο Έθεο Αρηζηόγινπ.
Αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ νη εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν θαη νη απνιύζεηο ζηηο νπνίεο
πξνρώξεζε ε Σξάπεδα Πεηξαηώο.
Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΣΟΔ ελεκέξωζε ηνλ θ. Σζίπξα γηα ην απαξάδεθην γεγνλόο λα γίλνληαη απνιύζεηο
γηα πξώηε θνξά ζηηο Σξάπεδεο ζε κηα ζπγθπξία πνπ ε νηθνλνκία αλαθάκπηεη αλνίγνληαο ηνλ αζθό ηνπ Αηόινπ
ζηνλ θιάδν. Σόληζε όηη ην δεκόζην κε ην ζρέδην ΖΡΑΚΛΖ ζα παξάζρεη ζηηο Σξάπεδεο 11δηο εγγπήζεηο
ρωξίο ωζηόζν λα κπαίλεη θακία δηαζθάιηζε γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, ηόζν γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηηο Σξάπεδεο όζν θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζηηο Δηαηξείεο
δηαρείξηζεο δαλείωλ πνπ επνπηεύνληαη από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σέηνηα δηαζθάιηζε δελ πξνβιέθζεθε
νύηε όηαλ λνκνζεηήζεθε ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηεο δηαρείξηζεο δαλείωλ.
Αλέπηπμε ηελ πάγηα ζέζε ηεο ΟΣΟΔ όηη νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο δαλείωλ θαη όπνηεο άιιεο αλαιάβνπλ
ηξαπεδηθέο εξγαζίεο απνηεινύλ νληόηεηεο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη νθείινπλ λα εληάζζνληαη
ζηηο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ θιάδνπ, πόζν κάιινλ πνπ ζε απηέο κεηαβηβάδνληαη θύξηεο ηξαπεδηθέο
εξγαζίεο.
Δλεκέξωζε ζηε ζπλέρεηα ηνλ θ. Σζίπξα γηα ηηο εμειίμεηο ηεο ζπκθηιηωηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ Σξάπεδα
Πεηξαηώο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζεκεηώλνληαο όηη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ιύζεωλ πνπ αθνινύζεζε ε
Γελ. Γξακκαηέαο θα ηξαηηλάθε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΟΣΟΔ, είλαη πξωηόγλωξε. Δληνύηνηο, όπωο είπε, δελ
ππάξρεη αθόκα νξηζηηθή ιύζε ζην ζέκα.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Σζίπξαο εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ην θύκα απνιύζεωλ, όρη
κόλν ζηηο Σξάπεδεο αιιά θαη ζε άιινπο θιάδνπο αθόκα θαη ζε θεξδνθόξεο επηρεηξήζεηο θαη ην ζπλέδεζε κε
κηα γεληθόηεξε ηάζε απνξξύζκηζεο ε νπνία απνβιέπεη ζηε ζπξξίθλωζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηωλ
εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ. Δλεκέξωζε ηελ ΟΣΟΔ όηη έρεη θαηαζέζεη θαη ζα ζπλερίζεη λα θαηαζέηεη εξωηήζεηο
ζηνλ Πξωζππνπξγό γηα ηα ζέκαηα απηά ζηε Βνπιή.
Σόληζε, κεηαμύ άιιωλ, όηη ε ζηαζεξή θαη βηώζηκε αλάπηπμε πξνϋπνζέηεη θαη ζηαζεξόηεηα ζηελ
εξγαζία θαη ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. Γήιωζε, δε, όηη ε θπβέξλεζε νθείιεη λα παίμεη εμηζνξξνπεηηθό ξόιν
αλάκεζα ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ εξγνδνζία θαη λα κελ δίλεη πξάζηλν θωο ζηνπο εξγνδόηεο. Δηδηθά, δε,
γηα ην ζέκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο δήιωζε όηη ε θπβέξλεζε νθείιεη λα πηέζεη λα αλαθιεζνύλ νη απνιύζεηο.
εκείωζε όηη ε λνκνζεζία γηα ηηο κεηαβηβάζεηο ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ θαη ηελ ηηηινπνίεζε, πνπ εθ ηωλ
πξαγκάηωλ έρνπλ δξνκνινγεζεί, δελ θαιύπηεη επαξθώο ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ζα πξέπεη λα
ππάξμνπλ άκεζα ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο πξωηνβνπιίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξζεθε λα αλαιάβεη .
Σέινο, δήηεζε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΟΣΟΔ γηα ζέκαηα εμειίμεωλ ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη
δηαζθάιηζεο ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ζηνλ θιάδν.
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