Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Δημόσιο Ευχαριστώ της Νέας Δημοκρατίας
στους Τραπεζοϋπαλλήλους
_______________________________________________________

Τηλεδιάσκεψη της ΟΤΟΕ με τον Γραμματέα της Πολιτικής
Επιτροπής και στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας
Με πξσηνβνπιία ηνπ θόκκαηνο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο έγηλε ηελ Παξαζθεπή 15/5/2020 ζπλάληεζε
κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηνπ Γξακκαηέα ηεο Πνιηηηθήο Επηηξνπήο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο θ. Γεσξγίνπ Σηεξγίνπ,
ηνπ Δηεπζπληή Τύπνπ ηνπ θόκκαηνο θ. Τάζνπ Γατηάλε θαη ηνπ θ. Θεόδσξνπ Κόιιηα, Γξακκαηέα
εξγαδνκέλσλ Ιδησηηθνύ θαη Δεκόζηνπ Τνκέα, κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο ΟΤΟΕ Σηαύξν
Κνύθν θαη Αρηιιέα Μπισλόπνπιν αληίζηνηρα.
Αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο Σξάπεδεο
ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα λα ζηαζεί όξζηα θαη λα αηκνδνηεζεί ε νηθνλνκία θαηά ηελ πξώηε θαη
ηδηαίηεξα δύζθνιε πεξίνδν αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο.
Από ηνλ Γξακκαηέα θαη ηα ζηειέρε ηεο Ν.Δ. ηνλίζηεθε όηη νη ηξαπεδνϋπάιιεινη βξέζεθαλ ζηελ
πξώηε γξακκή θαη ε ζπκβνιή ηνπο ήηαλ θαζνξηζηηθή. πλέβαιαλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηωλ ζπλαιιαγώλ. Κξάηεζαλ ηα θαηαζηήκαηα αλνηθηά, ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ
εκπέδσζε θιίκαηνο νκαιόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο ζε κηα ηδηαίηεξα δύζθνιε πεξίνδν. Έβαιαλ,
νπζηαζηηθά, πιάηε γηα λα αηκνδνηείηαη ε νηθνλνκία όιν ην δηάζηεκα πνπ νη πεξηζζόηεξεο
επηρεηξήζεηο ήηαλ αλαγθαζηηθά θιεηζηέο, ελώ νη Σξάπεδεο δελ έθιεηζαλ νύηε κηα κέξα.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ν Γξακκαηέαο ηεο Πνιηηηθήο Επηηξνπήο θαη ηα ζηειέρε ηνπ θόκκαηνο ηεο
Νέαο Δεκνθξαηίαο πήξαλ ηελ πξωηνβνπιία λα θαιέζνπλ ζε ζπλάληεζε γηα λα εθθξάζνπλ ζηνπο
εθπξνζώπνπο ηεο ΟΣΟΕ έλα δεκόζην επραξηζηώ πξνο ηνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο, εθ κέξνπο ηεο
Νέαο Δεκνθξαηίαο θαη ηωλ εθαηνληάδωλ ρηιηάδωλ κειώλ ηεο.
Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπξόζωπνη ηεο ΟΣΟΕ :



επραξίζηεζαλ ηνλ Γξακκαηέα θαη ηα ζηειέρε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο γηα ηελ πξωηνβνπιία ηεο
ζπλάληεζεο θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ θιάδνπ.



εμέζεζαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο γηα ηελ επόκελε κέξα, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε ε
ρώξα λα θεθαιαηνπνηήζεη ηελ θαιή ηεο δηεζλή εηθόλα θαη ζέζε γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ζπλέπεηεο
ηεο παλδεκίαο ζηελ νηθνλνκία.



επηζήκαλαλ όηη δελ πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη από εξγνδνηηθνύο θύθινπο ε εληύπωζε όηη ηα
έθηαθηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ζα απνηειέζνπλ θαη ηνλ θαλόλα γηα ηελ
επόκελε κέξα ρσξίο δηάινγν, ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.



δηαβεβαίωζαλ όηη νη εξγαδόκελνη ηνπ θιάδνπ ζηήξηδαλ, ζηεξίδνπλ θαη ζα ζηεξίμνπλ ηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλωλία, άιισζηε αλέθαζελ θαινύζαλ ηηο Τξάπεδεο λα παίμνπλ
ηνλ ξόιν ηνπο ζηνλ ηνκέα απηό.



ζεκείωζαλ, ηέινο, όηη είλαη αλνηθηνί ζηνλ δηάινγν γηα ηελ επόκελε κέξα, πνπ έρεη πνιιέο
πξνθιήζεηο αιιά θαη επθαηξίεο, εθόζνλ θαη νη Σξάπεδεο θαη ε Πνιηηεία ζεβαζηνύλ ην ξόιν
ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηεο ζπιινγηθήο ηνπο εθπξνζώπεζεο, ηνλίδνληαο όηη ζπλαληήζεηο
όπωο ε ζεκεξηλή είλαη επνηθνδνκεηηθέο ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε.
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