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Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2022

7 ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΟΣΟΕ
ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ
Η ΟΤΟΕ ζπλερίδνληαο ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο ζπζηεκαηηθέο παξεκβάζεηο μεθηλά λέα
εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο κείσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ ζηηο Τξάπεδεο. Σύκθσλα κε απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο θαη ηνπ
Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο, πνπ ζπλεδξίαζαλ ζήκεξα, ε ΟΤΟΕ απνζηέιιεη
αλαιπηηθό ηεθκεξησκέλν ελεκεξσηηθό ζεκείσκα κε ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ
δηθηύνπ θαη ηνλ ςεθηαθό ηξαπεδηθό απνθιεηζκό.
Τν ζρεηηθό ελεκεξσηηθό θείκελν κε 7 εξσηήζεηο – 7 απαληήζεηο απνζηέιιεηαη ζηα
ζπλαξκόδηα ππνπξγεία, ηα πνιηηηθά θόκκαηα, ηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, ηελ Ειιεληθή Έλσζε
Τξαπεδώλ, ηελ ΚΕΔΕ, ηνπο ππόινηπνπο θνξείο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα
Επηκειεηήξηα.
Σο κείμενο ασηό αναλύει ηις θέζεις ηης ΟΣΟΕ και αιηιολογεί ηην ανηίδραζη ηης
Ομοζπονδίας ζηη διαρκή ζσρρίκνφζη ηοσ δικηύοσ.
1) Σην εξώηεκα γηαηί ε νκνζπνλδία αληηηίζεηαη ζε κηα παλεπξσπατθή ηάζε κείσζεο
πξνζσπηθνύ θαη θιεηζίκαηνο θαηαζηήκαηνο, πνπ θέξλνπλ ε ςεθηνπνίεζε θαη νη λέεο
ηερλνινγίεο, ε ΟΤΟΕ απαληά, όηη ε ππεξβνιηθή ζπξξίθλσζε ζηελ ρώξα καο δελ
νθείιεηαη ηόζν ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν, αιιά θπξίσο ζε αθξαίεο επηινγέο
ζπξξίθλσζεο ηνπ εγρώξηνπ Τξαπεδηθνύ Σπζηήκαηνο, κε θύξην ζηόρν ηελ πεξηθνπή
θόζηνπο θαη όρη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο.
2) Σην εξώηεκα ζε ηη δηαθνξνπνηείηαη ε πξαθηηθή ησλ Τξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα, ζε ζρέζε
κε αληίζηνηρεο ηάζεηο ζηελ Επξσδώλε, ε ΟΤΟΕ απαληά, όηη ε κείσζε ζηνλ αξηζκό
θαηαζηεκάησλ, ΑΤΜ θαη πξνζσπηθνύ ζηελ Ειιάδα ζε ζρέζε κε ηελ Επξσδώλε είλαη
θαηά πνιύ κεγαιύηεξε ζηε ρώξα καο. Παραηίθενηαι δε και ζσγκεκριμένοι πίνακες
με αναλσηικά ζηοιτεία.
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3) Σηνλ ηζρπξηζκό ησλ ηξαπεδώλ όηη ππάξρεη δξαζηηθή αιιαγή ζηηο ζπλαιιαθηηθέο
ζπλήζεηεο ηεο πειαηείαο, κε νινθιεξσηηθή ζηξνθή ζηα ςεθηαθά-ελαιιαθηηθά δίθηπα
ζπλαιιαγώλ, ε ΟΤΟΕ απαληά κε ζηνηρεία θαη ζρεηηθνύο πίλαθεο, πνπ απνδεηθλύνπλ
όηη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ ζηελ Ειιάδα βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά ρακειά
επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν ησλ ρσξώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, γεγνλόο
πνπ νδεγεί κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ ζε ηξαπεδηθό απνθιεηζκό.
«Θέζε ηεο ΟΤΟΕ είλαη πσο ηα θαηαζηήκαηα δηθηύνπ θαη ην πξνζσπηθό ηνπο είλαη ην
αλαληηθαηάζηαην πξόζσπν θαη ν ζύλδεζκνο εκπηζηνζύλεο ηεο θάζε Τξάπεδαο κε
ηελ πειαηεία ζηηο γεηηνληέο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο» αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθό
ελεκεξσηηθό θείκελν ηεο ΟΤΟΕ. «Γηαηί νη ηξάπεδεο δελ πσινύλ νπνηνδήπνηε
πξντόλ. Πσινύλ πξώηηζηα πίζηε, εκπηζηνζύλε. Απηά δελ ρηίδνληαη νύηε δηαηεξνύληαη
ρσξίο ηε ζσζηή εμππεξέηεζε ηνπ θάζε πειάηε θαη κε ηελ απαξαίηεηε δηαπξνζσπηθή
επαθή».
4) Σην εξώηεκα αλ ην ΑΕΠ ηεο ρώξαο καο δηθαηνινγεί ηηο δηαθνξέο ζηνπο δείθηεο κε ηηο
ρώξεο ηεο Επξσδώλεο, ε ΟΤΟΕ απαληά: Όηαλ ε Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα
δεκνζηνπνηεί ηα αληίζηνηρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, δελ ηα ζηαζκίδεη κε ην ΑΕΠ. Σηόρνο,
άιισζηε, ησλ Τξαπεδώλ δελ πξέπεη λα είλαη ηα ππέξ- θέξδε, αιιά θαη ε θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηεο πειαηείαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.
5) τεηικά με ηις ζσνέπειες ηοσ ηραπεζικού αποκλειζμού για ηα νοικοκσριά, ηις
επιτειρήζεις, ηις ηοπικές κοινφνίες, ηην ελληνική ύπαιθρο, ε ΟΤΟΕ απαληά όηη
έρεη πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη επηβαξύλζεηο ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, ζηνπο
αγξόηεο, ζηνπο κηθξνκεζαίνπο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο, πνπ αδπλαηνύλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ελαιιαθηηθά δηαδηθηπαθά θαλάιηα ζπλαιιαγώλ. Εηδηθά ζε επίπεδν
ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ε απόζπξζε ησλ Τξαπεδώλ από απηέο ζπλδέεηαη κε απνκόλσζε,
ππνβάζκηζε θαη ελ ηέιεη κε νηθνλνκηθό καξαζκό.
6) Σην εξώηεκα γιαηί πρέπει ο υηθιακός αποκλειζμός να απαζτολήζει ηην
Πολιηεία, ε ΟΤΟΕ απαληά:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη:

 αφ’ ενόσ οι τράπεηεσ ανάλωςαν για τθν ανάταξθ και εξυγίανςι τουσ
δθμόςιο χριμα (ανακεφαλαιοποιιςεισ), με ςοβαρι ςυνακόλουκθ ηθμία
του ΤΧΣ και του Δθμοςίου, ενώ ςυνεχίηουν να αξιοποιοφν δθμόςιεσ
εγγυιςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από τα κόκκινα δάνεια,
 αφ’ ετζρου ότι οι χ/π υπθρεςίεσ είναι, βάςει και των αλλεπάλλθλων
ρυκμίςεων ςτισ οποίεσ προχώρθςε θ Πολιτεία βαςικά και απαραίτθτα
δθμόςια αγακά,
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εκτιμοφμε ότι οι ελεγκτικοί κεςμοί, οι αρμόδιεσ ανεξάρτθτεσ Αρχζσ και –
βζβαια - θ εκάςτοτε Κυβζρνθςθ δεν μποροφν να μζνουν αμζτοχεσ απζναντι
ςτισ πρακτικζσ δραςτικισ ςυρρίκνωςθσ που υιοκετοφνται από τον κλάδο, τόςο
ςε ό,τι αφορά ςτα καταςτιματα δικτφου, όςο και ςε ό,τι αφορά ςτθν
απαςχόλθςθ.

«Πρζπει να αξιοποιθκοφν οι καλζσ Ευρωπαϊκζσ τραπεηικζσ πρακτικζσ
ζγκαιρθσ διαβοφλευςθσ τθσ Διοίκθςθσ κάκε Τράπεηασ με τθν ΟΤΟΕ και τουσ
αντίςτοιχουσ Συλλόγουσ, με τουσ τοπικοφσ φορείσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ
κατάλλθλθσ εναλλακτικισ τοποκζτθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ, κακώσ και
εναλλακτικών τρόπων πρόςβαςθσ για τθν πελατεία, ςε εφλογθ απόςταςθ».

Για παράδειγμα, ο χρθματοπιςτωτικόσ κλάδοσ ςτθν Αγγλία, ςυνομολόγθςε ότι
κα πρζπει να υπάρχει:
- Ζγκυρθ ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ (τουλάχιςτον 4 μινεσ πριν) με τουσ
εργαηόμενουσ, τουσ φορείσ και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ για τα ςχζδια κλειςίματοσ
καταςτθμάτων από τισ Τράπεηεσ. Εκτίμθςθσ των ςυνεπειών για τουσ
εργαηόμενουσ και τθν πελατεία (νοικοκυριά, επιχειριςεισ, αγρότεσ,
επαγγελματίεσ, ςυνταξιοφχουσ, επιςκζπτεσ ςε τουριςτικζσ περιοχζσ), κακώσ και
των εναλλακτικών για απαςχόλθςθ και εξυπθρζτθςθ για κάκε μια από αυτζσ
τισ κατθγορίεσ.
7) Σηνλ ηζρπξηζκό ησλ ηξαπεδώλ όηη πιενλάδεη πξνζσπηθό, ε ΟΤΟΕ απαληά:
«όρη κόλν δελ πιενλάδεη, αιιά ιείπεη πξνζσπηθό».
«Οθείινπλ λα κπνπλ ηίηινη ηέινπο ζην θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ δηθηύνπ θαη ζηε
ζπλερή ζπξξίθλσζε ηεο απαζρόιεζεο ζηηο ηξάπεδεο».

ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ

ΗΜ.:

ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΣΟ ΠΛΗΡΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΩΝ 7 ΕΡΩΣΗΕΩΝ - 7 ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΣΗ ΟΣΟΕ.

