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Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

Προς τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
κ. Γιάννη Δραγασάκη
Κύριε Αντιπρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε, οι εξελίξεις που αφορούν στο χώρο των Τραπεζών, έχουν ιδιαίτερη σημασία για
την Οικονομία, για την ελληνική κοινωνία και για την ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι Τράπεζες αποτελούν το
εργαλείο – μοχλό επίτευξης πολλαπλών στόχων για τη χώρα μας.
Ειδικότερα, στο νομοθετικό πλαίσιο, που καθόρισε την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών,
προβλέπεται διαδικασία «επαναξιολόγησης και αναδόμησης» των Δ.Σ. των συστημικών Τραπεζών, η οποία
ουσιαστικά επικυρώνει τον αποκλεισμό των καθολικά εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων αλλά και
εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και οδηγεί στον πλήρη αφελληνισμό των Τραπεζών.
Η κυβέρνηση ανεξάρτητα από την αντιπαράθεση και τις διαφορές απόψεων και θέσεων, που έχουν
καταγραφεί για θέματα που έχουν ήδη προκύψει και έχουν νομοθετηθεί ή όσα προκύψουν στο μέλλον, είτε
με το σύνολο, είτε με επιμέρους φορείς, έχει υποχρέωση να πάρει όλα τα κατάλληλα και νομοθετικά μέτρα
για τον απαραίτητο αναπτυξιακό ρόλο των Τραπεζών, προκειμένου να στηριχθεί η εθνική οικονομία και οι
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Η ΟΤΟΕ ως υπεύθυνη συνδικαλιστική οργάνωση στον ευαίσθητο χώρο των τραπεζών, θέλει να
συμβάλει θετικά στην κατεύθυνση αυτή.
Για το σκοπό αυτό και με βάση σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, παρακαλούμε
να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να μας ενημερώσετε ως εποπτεύων αρμόδιος για τις
τράπεζες από την Κυβέρνηση, για τις εξελίξεις στο χώρο των τραπεζών και για τις προθέσεις της
Κυβέρνησης και από την πλευρά μας να σας καταθέσουμε τις θέσεις του κλάδου μας, που αφορούν σε όλα
τα παραπάνω.
Παράλληλα, θέλουμε να θέσουμε και πάλι υπόψη σας, ώστε να συμβάλλετε στην επίλυση των
εκκρεμοτήτων που αφορούν απολυμένους τραπεζοϋπαλλήλους από συνεταιριστικές τράπεζες, που
έκλεισαν, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν τακτοποιηθεί αν και υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στις κλαδικές
μας συμβάσεις.
Ελπίζουμε, ότι θα ανταποκριθείτε το συντομότερο δυνατό στο αίτημα συνάντησής μας, προκειμένου
να συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα ενδεχόμενα θέματα, που αφορούν γενικότερα στις τράπεζες για τα οποία
είμαστε στη διάθεσή σας.
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