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Ο ΣΥΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ (∆ΕΥΤΕΡΑ)  
 

 

Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε   

Γ ΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,  

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
 ∆υναµική απάντηση στις κυοφορούµενες εξελίξεις, που 

αφορούν στο µέλλον των Τραπεζών που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, αποφάσισε να δώσει η ΟΤΟΕ στη σηµερινή έκτακτη 

συνεδρίασή της Εκτελεστικής Γραµµατείας. 
 

 Ενόψει  των  αποφάσεων  που  αναµένεται  να  ληφθούν  
για  την  πορεία  του  τραπεζ ικού  συστήµατος ,  καθ ’  
υπόδε ιξη  της  Τρόικας  (σύµφωνα  µε  την  οµολογία  του  
Υπουργού  Οικονοµικών ) ,  η  οποία  εκπονε ί  τα  σχέδια  που  
καλε ίται  να  υλοποιήσε ι  η  ελληνική  κυβέρνηση ,  η  ΟΤΟΕ  
αποφάσισε  την  προκήρυξη  24ωρης  προειδοποιητ ικής  
απεργιακής  κ ινητοποίησης  στις  Τράπεζες  για  την  
προσεχή  ∆ευτέρα  30  Ιουλ ίου .  
 

Η ΟΤΟΕ απαιτεί την εφαρµογή µιας άλλης πολιτικής, που θα αφορά στη 
λειτουργία των Τραπεζών στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στη χώρα 
µας, η οποία θα επικεντρώνει: 
 

� Στην ενίσχυση της πραγµατικής οικονοµίας και της ανάπτυξης 
� Στην στήριξη των κοινωνικών αναγκών µε την ανακούφιση των 

ελληνικών νοικοκυριών 
� Στη δηµιουργία προϋποθέσεων προστασίας και ενίσχυσης της 

απασχόλησης στη χώρα 
� Στην υπεράσπιση των συντάξεων, των µισθών και των 

κοινωνικών δικαιωµάτων 
 

 Είναι ξεκάθαρο ότι οι Τράπεζες αποτελούν Εργαλείο για την Οικονοµία, 
την Κοινωνία, τους Εργαζόµενους, τους Ανέργους, τους Συνταξιούχους και τα 



κριτήρια της λειτουργίας τους πρέπει να υπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες 
και όχι νέες κερδοσκοπικές λογικές. 
 

 Όταν η ελληνική κοινωνία πλήττεται στο σύνολό της, η ανεργία 
µεγαλώνει, οι µισθοί και οι συντάξεις µειώνονται συνεχώς, ενώ τα χαράτσια 
και οι φόροι αυξάνονται, δεν µπορεί το τραπεζικό σύστηµα να είναι 
ανεξέλεγκτο, χωρίς αρχές, χωρίς θεσµικό πλαίσιο, χωρίς κανόνες, χωρίς 
αποτελεσµατική εποπτεία και διαφάνεια. 
 

 Όταν η αυθαιρεσία των περικοπών, µε τη απειλή πλαφόν στις 
συντάξεις και τη διαρκή συρρίκνωση των εισοδηµάτων, βρίσκονται στην 
ηµερήσια διάταξη, επιβάλλεται η συνολική αντίσταση της ελληνικής κοινωνίας. 
 

�� 
 

Στη κατεύθυνση αυτή και για τους λόγους αυτούς που αφορούν τις 
παραγωγικές δυνάµεις και όλους τους πολίτες αυτής της χώρας χωρίς 
εξαιρέσεις, η ΟΤΟΕ ζητά: 
 

1. Η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών να γίνει για όλες τις 
Τράπεζες, χωρίς διαχωρισµούς και εξαιρέσεις 
συµπεριλαµβανοµένων και των κρατικού ενδιαφέροντος  
Τραπεζών Αγροτικής και Ταχ. Ταµιευτηρίου, οι οποίες 
ιστορικά στηρίζουν την Αγροτική οικονοµία και τη λαϊκή 
αποταµίευση, µε στόχο το τραπεζικό σύστηµα στο σύνολό του 
να στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη, τις κοινωνικές ανάγκες 
και την απασχόληση. 

2. Η δηµιουργία ∆ηµόσιου Πυλώνα Τραπεζών είναι επιτακτική 
και άµεση ανάγκη προκειµένου να διασφαλίζεται η 
εξισορροπητική παρέµβαση του κράτους στη λειτουργία του 
συστήµατος και η αποφυγή αθέµιτων πρακτικών σε βάρος της 
οικονοµίας, της υγιούς επιχειρηµατικότητας και των 
κοινωνικών αναγκών. 

3. Η ∆ιασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στις Τράπεζες 
µε ειδική ρήτρα για την απασχόληση, είναι όρος που δεν 
αφορά µόνο στο κοινωνικό αγαθό της εργασίας, αλλά και στην 
εύρυθµη και δυναµική λειτουργία του συστήµατος στις νέες 
συνθήκες, που απαιτούν ουσιαστική παραγωγική και ψυχική 
συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στις Τράπεζες, στην 
προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας της χώρας. 

4. Η ΓΣΕΕ πρέπει να αναλάβει άµεσα πρωτοβουλίες 
κινητοποίησης όλων των εργαζοµένων και της ελληνικής 
κοινωνίας στο σύνολό της, προκειµένου τώρα που 
διαµορφώνεται το νέο status στις Τράπεζες, να µην 
επικρατήσουν οι ψυχρές λογικές των οικονοµικών 
συµφερόντων της Τρόικας και όσων εκ των τραπεζιτών 
αναζητούν ευκαιρίες στο µέσο της οικονοµικής κρίσης, 
αποκόµισης υπερκερδών. 

 



Η ΟΤΟΕ εκφράζοντας τους εργαζοµένους στις Τράπεζες, µπαίνει 
µπροστά στον πιο κρίσιµο αγώνα της τελευταίας περιόδου, εν’ όψει των 
εξελίξεων που αναµένονται στις Τράπεζες στο επόµενο χρονικό διάστηµα. 

 

Αυτός ο αγώνας δεν αφορά µόνο τους εργαζόµενους στις 
Τράπεζες. 
 

 Αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και αυτό πρέπει να γίνει 
αντιληπτό από όλους. 
 

 Αυτός ο αγώνας δεν είναι µόνο συνδικαλιστικός. 
 

Αυτός ο αγώνας είναι κυρίως πολιτικός και κοινωνικός, γιατί θα 
καθορίσει τους κανόνες και τα νέα δεδοµένα για την οικονοµία και την 
κοινωνία τα επόµενα χρόνια. 
 

 Η Κυβέρνηση των τριών κοµµάτων πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει το 
ηθικό και πολιτικό δικαίωµα να δείξει αδυναµία, να αγνοήσει την ιστορική 
στιγµή για τις Τράπεζες στην Ελλάδα και να υποκύψει στις πιέσεις των 
∆ανειστών, επιφυλάσσοντας για τον εαυτό της ρόλο Πόντιου Πιλάτου. 
 

 Εµείς, η ΟΤΟΕ και οι εργαζόµενοι στις Τράπεζες, θα 

δώσουµε τη µάχη του καθήκοντος, της συνέπειας, των αρχών 

και της ιστορικής διαδροµής του κινήµατός µας, χωρίς 

συµβιβασµούς µε γνώµονα τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. 
 

 
 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 

  

  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 

 

 


