
1 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 006 /  21-07-2015  
 
 

ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ…  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.  
 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 
Σας διαβιβάζουμε το σημερινό Δελτίο Τύπου της Ο.Τ.Ο.Ε. που εκφράζει πλήρως και 

τις δικές μας θέσεις για τις δραματικές στιγμές που διέρχεται η Κοινωνία, η Οικονομία και οι 

Εργαζόμενοι εξαιτίας της τραπεζικής αργίας (που συνεχίζεται σε μεγάλο βαθμό παρά το 

χθεσινό άνοιγμα των Τραπεζών) και των επιλογών που οδήγησαν σε αυτή… 

Η αταλάντευτη θέση του Σωματείου μας ήταν και παραμένει η  δ ι α σ φ ά λ ι σ η  των 

θέσεων εργασίας του Ομίλου της Τράπεζας (σε Ελλάδα και εξωτερικό), προοπτική που μόνο 

η αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και της πίστης προς τις 

Τράπεζες εγγυάται…  

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να δουλέψουν και να 

συνεργαστούν με ενότητα, οργάνωση και πειθαρχία, αφού η κοινή παραδοχή της 

ευρωπαϊκής πορείας της χώρας είναι ο  κ ο ι ν ό ς  τ ό π ο ς  των πιο σημαντικών πολιτικών 

δυνάμεων της χώρας, της Γ.Σ.Ε.Ε., της Ο.Τ.Ο.Ε., όλων των αντιπροσωπευτικών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των 4 συστημικών Τραπεζών και της Τράπεζας Αττικής, αλλά 

και της συντριπτικής πλειοψηφίας των τραπεζοϋπαλληλικών σωματείων.  

Τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων στις Τράπεζες και οι ανώτερες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκουν οφείλουν και πρέπει να παίρνουν θέση για 

τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν το μέλλον των μελών τους, σύμφωνα με τους 

Καταστατικούς σκοπούς της ύπαρξης τους. 

Μάλιστα σε κρίσιμα θέματα όπως η παραμονή της χώρας στην Ε.Ε. και στην ζώνη του 

ευρώ έχουν  υ π ο χ ρ έ ω σ η  έκφρασης γνώμης που θα έπρεπε με δημόσιο διάλογο η 

Πολιτεία να την αναζητήσει κατά ρητή πρόβλεψη του Νόμου υπ’ αριθμ. 4023/24-10-2011 

(ΦΕΚ Α’, αρ. φύλλου 220)…   

 
 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
E.F.G. EUROBANK 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Το Δελτίο Τύπου της Ο.Τ.Ο.Ε.  
 

 

 

 
 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

 Οι Τράπεζες άνοιξαν μετά από 20 ημέρες ενώ τα Capital Controls συνεχίζονται, αλλά η 
ημερομηνία της οριστικής λήξης τους παραμένει άγνωστη. 

 Η κατάσταση του Τραπεζικού Συστήματος και οι συνέπειες για την οικονομία, την 
κοινωνία και τους εργαζόμενους μετά τη συμφωνία της Κυβέρνησης με τους δανειστές, ήταν το 
θέμα της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ, η οποία θέλει έγκαιρα να αποτυπώσει τα 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν και να αναζητήσει τρόπους να συμβάλλει θετικά ώστε να 
κλείσουν το συντομότερο δυνατό οι πληγές στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία της 
χώρας, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 

 Οι μεγάλες συνέπειες της τραπεζικής αργίας, ήταν η αποσταθεροποίηση της οικονομίας 
και η επιδείνωσή της, ενώ, ταυτόχρονα, λόγω της έλλειψης ρευστότητας, δημιουργήθηκαν 
θέματα κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών, εκτόξευση των κόκκινων δανείων, άρση της 
εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, πλήγμα στη φερεγγυότητα του, κ.α. 

 Η αντιμετώπιση αυτής της έκρυθμης κατάστασης απαιτεί άμεσες πρωτοβουλίες και 
δράσεις, ικανές να αναχαιτίσουν αποτελεσματικά το συνεχώς επιδεινούμενο αρνητικό κλίμα. 

Για το σκοπό αυτό, η ΟΤΟΕ θεωρεί, ότι: 

1. Πρέπει να γίνει άμεσα η διάγνωση των κεφαλαιακών αναγκών των Τραπεζών 
και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η ανακεφαλαιοποίησή τους με 
τρόπο που να διασφαλίζει την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους 
και του ουσιαστικού ρόλου τους στην οικονομική ανάπτυξη και, ταυτόχρονα, 
να παρέχει ασφάλεια στους εργαζόμενους. 

2. Πρέπει να σταματήσουν οι ανεύθυνες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών επί 
παντός επιστητού που αφορά στις Τράπεζες, γιατί κλονίζουν περαιτέρω την 
εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας στο Τραπεζικό Σύστημα η οποία 
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αποτελεί βασική παράμετρο της ομαλής λειτουργίας του, ενώ, παράλληλα, 
αποτρέπουν την επιστροφή των καταθέσεων. 

3. Οι πρωτοβουλίες και τα σχέδια της Κυβέρνησης για την αποκατάσταση της 
κανονικότητας της λειτουργίας του Τραπεζικού Συστήματος, πρέπει να αφορά 
όλες τις Τράπεζες στο σύνολό τους, δηλαδή τις 4 συστημικές, την Τράπεζα 
Αττικής και τις Συνεταιριστικές. 

Αν υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω συγκεντροποίηση των συστημικών Τραπεζών, 
ή ακόμα περισσότερο κάποιο μέρος του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος να 
θυσιαστεί στο βωμό πολιτικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων για να 
ικανοποιηθούν εκβιασμοί ή να βρουν λύσεις ενδεχόμενα κυβερνητικά αδιέξοδα, 
πρέπει αμέσως αυτές οι σκέψεις να εγκαταλειφθούν. 

Τέτοιες ενδεχόμενες επιλογές, είτε είναι συνειδητές είτε αποτελούν 
ακροβατικές κινήσεις αναζήτησης λύσεων, είναι πολύ επικίνδυνες, γιατί 
υπονομεύουν την επιστροφή της ομαλότητας και της κανονικότητας στο 
Τραπεζικό Σύστημα, που αποτελεί ζητούμενο άμεσης ανάγκης για όλους, ενώ, 
ταυτόχρονα, ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου με ντόμινο χιλιάδων απολύσεων, 
όχι μόνο στις Τράπεζες, αλλά και σε άλλους κλάδους της ήδη χειμαζόμενης 
ελληνικής οικονομίας. 

 Απέναντι σε όλα αυτά, η ΟΤΟΕ θα αντισταθεί με όλες της τις δυνάμεις και για την 
αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης, θα αναλάβει πρωτοβουλίες συναντήσεων 
τόσο στη κατεύθυνση της Κυβέρνησης, της Τράπεζας Ελλάδος αλλά και των Διοικήσεων των 
Τραπεζών, με σκοπό την ενημέρωσή της και τη συμβολή της σε ουσιαστικές λύσεις. 

Ακόμα, η ΟΤΟΕ θα αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
κινητοποιώντας την UNI EUROPA (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Οργάνωση που ανήκουν οι 
τραπεζοϋπάλληλοι) υπέρ της ανάπτυξης παρεμβάσεων από κοινού με την ΟΤΟΕ στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο την υπεράσπιση της εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων και, 
παράλληλα, θα αναλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες 
ως συνέπεια των συνεχιζόμενων μνημονιακών πολιτικών. 

 Για όλα αυτά, θα δοθεί συνέντευξη τύπου της ΟΤΟΕ εφ’ όλης της ύλης στον κατάλληλο 
χρόνο που θα ανακοινωθεί αμέσως μετά. 

 Τέλος, η ΟΤΟΕ θα ενημερώσει τους εργαζόμενους στις Τράπεζες προκειμένου να είναι 
σε ετοιμότητα, στη κατεύθυνση ενοποίησης δράσεων και πρωτοβουλιών του συνδικαλιστικού 
κινήματος για την αντιμετώπιση τόσο των δυσκολιών που βρίσκεται σήμερα η χώρα και η 
ελληνική κοινωνία όσο και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι οφείλουν μαζικά και ενωτικά να 
υπερασπίσουν την εργασία αλλά και τα ασφαλιστικά και εργασιακά τους δικαιώματα. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

 
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


