
  

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017  

ΜΗΝΤΜΑ ΣΗ  ΟΣΟΕ  

Ε ΣΡΑΠΕΖΕ ΚΑΙ ΚΤΒΕΡΝΗΗ  

 

Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΣΗ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Όια δείρλνπλ όηη ην ηξαπεδηθό ηνπίν ζηε ρώξα καο αιιάδεη θαη νη ειιεληθέο Τξάπεδεο κεηά 
από ηξεηο δηαδνρηθέο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο θαη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ λέσλ Δηνηθήζεσλ, 
βξίζθνληαη ζηελ αθεηεξία ηεο επόκελεο κέξαο. 

 Η αιιαγή ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνπίνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζρέδηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ λέσλ 
κεηόρσλ (μέλσλ ζε κεγάιν βαζκό) πνπ ειέγρνπλ ηηο Δηνηθήζεηο ησλ Τξαπεδώλ, νη νπνίεο 
πξνήιζαλ σο απνηέιεζκα ηνπ λένπ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ςήθηζε ε Κπβέξλεζε ην 2015. 

 Έηζη ν αθειιεληζκόο σο έλλνηα, δελ αθνξά ζηελ εζληθόηεηα ησλ πξνζώπσλ ησλ 
Δηνηθήζεσλ αιιά ζηελ εθπξνζώπεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξόλησλ. 

 Όκσο ε ρώξα καο θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία, έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζηηο νπνίεο νη 
Τξάπεδεο νθείινπλ λα αληαπνθξηζνύλ θαη λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, 
έλαληη ησλ όπνησλ άκεζσλ κεζνπξόζεζκσλ ή καθξνπξόζεζκσλ ζπκθεξόλησλ θαη 
ζθνπηκνηήησλ θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ησλ λέσλ κεηόρσλ. 

 Η αλάπηπμε, κε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ αλαγθώλ ηεο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ηαπηόρξνλε πξνζέιθπζε θαη ελζάξξπλζε λέσλ επελδύζεσλ, 
είλαη ζηόρνο πςίζηεο ζεκαζίαο ζηνλ νπνίν νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ην ηξαπεδηθό 
ζύζηεκα ηεο ρώξαο.  

Είλαη ζηόρνο, ε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ αθνξά θαη ζηε θπβέξλεζε ηεο ρώξαο ε νπνία έρεη 
εζληθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ ησλ Τξαπεδώλ, 
όηαλ απηέο νη επηινγέο δελ θαζνξίδνληαη από πγηή επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα θαη αλαπηπμηαθέο 
επελδπηηθέο επηδηώμεηο, πνπ έρεη αλάγθε ε νηθνλνκία θαη ε ειιεληθή θνηλσλία. 

 Ο ζηόρνο απηόο, όκσο, ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο ηεο 
αλεξγίαο θαη, θπζηθά, δελ κπνξεί λα ππεξεηεζεί κε αληηθαηηθέο ηξαπεδηθέο ζηξαηεγηθέο 
ππαγνξεπόκελεο ή κε από νκάδεο ζπκθεξόλησλ πνπ απεηινύλ λα πιήμνπλ είηε άκεζα είηε 
έκκεζα ηελ Εξγαζία ζηηο Τξάπεδεο. 

 Οη ζρεδηαζκνί θαη νη θηλήζεηο νξηζκέλσλ Δηνηθήζεσλ Σξαπεδώλ πνπ πηέδνπλ θαη 
απεηινύλ εξγαδόκελνπο κε ζηόρν ηε ζπξξίθλσζε ηεο απαζρόιεζεο ζηηο Σξάπεδεο κε 
αληεξγαηηθά κέζα θαη ηξόπνπο, είλαη ελδεηθηηθνί ησλ πξνζέζεώλ ηνπο. 

 Οη ελέξγεηεο απηέο, είλαη εθηόο ησλ πιάλσλ αλαδηάξζξσζεο πνπ είραλ ππνρξέσζε 
λα εθαξκόζνπλ νη Σξάπεδεο, ηα νπνία άιισζηε έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί κε έλα ζύλνιν 
κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζεινπζίσλ 
απνρσξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. 
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Αλ θάπνηνη λνκίδνπλ όηη είηε κε ζηξαηεγηθέο πξνιεπηηθήο αληηκεηώπηζεο 
κειινληηθώλ ελδερόκελσλ πξνβιεκάησλ, είηε κε ελέξγεηεο ππεξβάιινληνο δήινπ 
εθηέιεζεο εληνιώλ ησλ λέσλ κεηόρσλ ησλ Σξαπεδώλ, ζα επηβάιινπλ λέα κλεκνληαθά 
αληεξγαηηθά ήζε πνπ αθνξνύλ ζηελ απαζρόιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο, ηνπο 
ελεκεξώλνπκε όηη ΚΑΝΟΤΝ ΛΑΘΟ. 

 Η ΟΣΟΕ, νύηε ήηαλ πνηέ νύηε ζα είλαη θαη ζήκεξα παξαηεξεηήο ησλ εμειίμεσλ όηαλ 
απεηιείηαη ε Εξγαζία θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο. 

 Αλ θάπνηεο Σξάπεδεο ζέινπλ «λα παίμνπλ» επηθίλδπλα παηρλίδηα κε ηελ Εξγαζία 
θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ζπκβαηηθή βνύιεζε κε ηελ νπνία έρνπλ δεζκεπηεί απέλαληη ζηελ 
ΟΣΟΕ θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο, ν θιάδνο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ ζα είλαη απέλαληί ηνπο 
όρη απιά κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο, αιιά κε κέζα θαη ηξόπνπο πνπ ζα αθπξώζνπλ 
νπζηαζηηθά ηα ζρέδηα θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπο. 

 Αλ ε θπβέξλεζε έρεη επηιέμεη ξόιν παζεηηθνύ παξαηεξεηή ησλ εμειίμεσλ ζηα 
ηξαπεδηθά δξώκελα, ηόηε ζα βξεζεί αληηκέησπε όρη κόλν κε ηηο πνιηηηθέο ηεο επζύλεο 
αιιά θαη κε ην ελδερόκελν νηθνλνκηθήο ιεειαζίαο ηεο ρώξαο καο από αλεμέιεγθηεο 
ελέξγεηεο θαη παξεκβάζεηο ζηνλ πην επαίζζεην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

 Απηά δελ είλαη απεηιή αιιά κόλν κηα απιή θαη δενληνινγηθά νθεηιόκελε 
πξνεηδνπνίεζε ζε όζνπο ππνηηκνύλ ηε ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ αιιά θαη ησλ 
ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ απέλαληη ζηελ ΟΣΟΕ θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο. 

 Αλ δελ είλαη θαηαλνεηό από θάπνηεο Σξάπεδεο όηη ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο 
Εξγαζίαο απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία θάζε πγηνύο επηρεηξεκαηηθνύ 
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηόηε ηνπο ελεκεξώλνπκε μαλά όηη ΚΑΝΟΤΝ ΛΑΘΟ. 

 …Καη ηα ιάζε όρη κόλν ζηε δσή, αιιά εηδηθόηεξα ζ’ απηή ηελ δύζθνιε, 
πξνβιεκαηηθή θαη αβέβαηε ζπγθπξία θνζηίδνπλ αθξηβά. 

 Καινύκε ηνπο πιιόγνπο – Μέιε ηεο ΟΣΟΕ λα βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε θαη δηαξθή 
εηνηκόηεηα αληηκεηώπηζεο ησλ ππόγεησλ αληεξγαηηθώλ κεζνδεύζεσλ πνπ απεηινύλ ηελ 
Εξγαζία θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο γηα δπλακηθέο αληηδξάζεηο αλ 
ρξεηαζηεί. 

 Είλαη πιινγηθό ρξένο κε εζηθέο δηαζηάζεηο λα κελ επηηξέςνπκε ΟΛΟΘ ΜΑΖΘ, 
ύιινγνη, ΟΣΟΕ θαη Εξγαδόκελνη λα πινπνηεζνύλ νη αληεξγαηηθνί ζρεδηαζκνί πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζε βάξνο ηεο απαζρόιεζεο ζηηο Σξάπεδεο. 

 Ειπίδνπκε απηό ην κήλπκα ηεο ΟΣΟΕ λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε από εθείλνπο ηνπο 
νπνίνπο αθνξά, γηαηί απηνί μέξνπλ.  

 Αο πξνζέμνπλ, ινηπόλ, θαη αο πξάμνπλ αλάινγα. 

 Η ΟΣΟΕ ζε θάζε πεξίπησζε, καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Σξάπεδεο ζα είλαη ζε 
εηνηκόηεηα παξέκβαζεο, αλάινγα κε ηα έξγα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 
αθνξνύλ ζηελ Εξγαζία θαη ζηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                          ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                ΑΥΘΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


