Αζήλα, 23 Μαΐνπ 2019

ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗ ΟΣΟΕ ΣΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ
Σε κία πξσηνθαλή γηα ηνλ ηξαπεδηθό ρώξν θίλεζε ν Υπνπξγόο Επηθξαηείαο θ. Α.
Φιακπνπξάξεο εμέδσζε ρζεο δειηίν ηύπνπ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα
θόθθηλα δάλεηα ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο.
Δπζηπρώο, δύν κόιηο κέξεο πξηλ από ηηο επξσεθινγέο, νη εγγπήζεηο ηεο
ειιεληθήο Κπβέξλεζεο ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ ηεο
Τξάπεδαο Πεηξαηώο, αθνξνύλ… ζην «κέιινλ» ηνπο ζε κία άιιε εηαηξία (εθηόο
ηξάπεδαο) θαη κάιηζηα κε έλαλ ηξόπν, πνπ νπζηαζηηθά πξναλαγγέιιεη, όηη νη
εξγαδόκελνη ζηα θόθθηλα δάλεηα ζα πάςνπλ λα είλαη ηξαπεδνϋπάιιεινη θαη ζα
ράζνπλ όια ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπκβάζεηο ηνπο κε ηηο ηξάπεδεο.
Λππνύκαζηε, θύξηε Φιακπνπξάξε, αιιά ζα ζέιακε λα εγγπεζείηε ηελ εξγαζία ησλ
ηξαπεδνϋπαιιήισλ ζηηο ηξάπεδεο, όπσο ζηαζεξά ππνζηεξίδεη ε ΟΤΟΕ θαη ζύζζσκνο ν
θιάδνο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ.
Απηή ηε κάρε δίλνπκε εκείο θαη ζε κηα ηέηνηα κάρε ζα ζαο ζέιακε δίπια καο, γηαηί
ζεσξνύκε όηη ε πνξεία αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδώλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζην
ξόιν ηνπο, πξνϋπνζέηεη ζεβαζκό ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ θαη
ε θαιύηεξε εγγύεζε απηώλ ησλ δηθαησκάησλ, πνπ μέξνπκε εκείο, είλαη νη αγώλεο καο.
Τα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, πνπ εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο
ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδώλ, είλαη αδηαπξαγκάηεπηα θαη δελ πξνζθέξνληαη ζε
θαλέλαλ νύηε σο επθαηξία πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο ελόςεη ησλ εθινγώλ, νύηε σο αθνξκή
γηα ηελ πινπνίεζε αληεξγαηηθώλ ζρεδηαζκώλ ησλ Δηνηθήζεσλ ησλ Τξαπεδώλ.
Η ΟΤΟΕ έρεη θαηαζέζεη έγθαηξα ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδώλ θαη έρεη θαηαζηήζεη
ζαθέο, όηη δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί ιύζεηο πνπ πιήηηνπλ ηελ απαζρόιεζε θαη ηα
ζεζκηθά εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, πνπ απνξξένπλ από ηηο
ζπκβάζεηο ηνπο.
Εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ηόζν ζηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδώλ, όζν θαη ζε όζνπο έρνπλ
ζπκθέξνληα από ηελ εμέιημε ηεο ππόζεζεο ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ, λα ζηακαηήζνπλ όινπο
ηνπο ζρεδηαζκνύο πνπ κπνξνύλ λα πιήμνπλ άκεζα ή έκκεζα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα
ησλ εξγαδνκέλσλ.
Η βξαρππξόζεζκε αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ
ηξαπεδώλ, κέζσ ακθηιεγόκελσλ ιύζεσλ ζην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ
θόθθηλσλ δαλείσλ, δελ εγγπάηαη νύηε ηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδώλ, νύηε ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ έρεη αλάγθε ε ρώξα.
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