Αζήλα, 9 Φεβξνπαξίνπ 2015

Με την παρουσίαση των βασικών θέσεων για τις Σράπεζες από τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκη και την παρουσίαση των
γενικότερων θέσεων για το Σραπεζικό ύστημα, αλλά και των ειδικότερων
θέσεων της τρέχουσας συγκυρίας που ενδιαφέρουν την συνδικαλιστική
οργάνωση των Σραπεζοϋπαλλήλων από τον Πρόεδρο της ΟΣΟΕ σ. ταύρο
Κούκο, έγινε η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση των δύο πλευρών.
Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο, έθαλε κηα γεληθόηεξε αλαθνξά ζηηο ζέζεηο θαη ζηηο
πξνηεξαηόηεηεο γηα ηηο Τξάπεδεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε δύν θαηεπζύλζεηο:
1.

Σηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ επελδύζεσλ κέζα από κηα λέα
αξρηηεθηνληθή πνπ ζα νδεγεί ζε έλαλ αλαπηπμηαθό ξόιν ησλ Τξαπεδώλ.

2.

Τν Τξαπεδηθό Σύζηεκα λα γίλεη ππιώλαο αληηκεηώπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο,
ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δηαπινθήο.

Εηδηθόηεξα, αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο αλαπηπμηαθήο Τξάπεδαο
Επελδύζεσλ κε θνξκό ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ θαη κε επηκέξνπο δξάζεηο πνπ
ζα αθνξνύλ π.ρ. ζηελ αγξνηηθή πίζηε, ζηελ έθδνζε νκνιόγσλ εηδηθνύ ζθνπνύ θ.α.
Σε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ αλέθεξε όηη, ζα δεκηνπξγεζεί θνξέαο κε δύν
ζηόρνπο:
 Τν θαλνληζηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη Τξάπεδεο ζα δηαρεηξίδνληαη ηα
θόθθηλα δάλεηα
 Τελ απεπζείαο δηαρείξηζε ηκήκαηνο ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ.
Σε όηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ Τξαπεδώλ αλέθεξε όηη, ην Δεκόζην ζα
ρξεζηκνπνηήζεη σο κνριό ην Τ.Χ.Σ. θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη κέζσ ησλ κεηνρώλ πνπ
δηαζέηεη.
Σε όηη αθνξά ζην Τ.Χ.Σ., κίιεζε γηα ξηδηθή αλαδηνξγάλσζή ηνπ, επηζεκαίλνληαο όηη,
ππάξρνπλ θαη ζθέςεηο λα γίλεη Αλώλπκε Εηαηξεία.
Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΤΟΕ αλαθέξζεθε ζηηο δηαθεξπγκέλεο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηα
κηα λέα ιεηηνπξγία ηνπ Τξαπεδηθνύ Σπζηήκαηνο, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ζε όθεινο ηεο
θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, επηζεκαίλνληαο όηη, δηαρξνληθά ε
ΟΤΟΕ ήηαλ πεγή νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ζηε θαηεύζπλζε απηή κε ζέζεηο, ζθέςεηο θαη
πξνηάζεηο.
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Εηδηθόηεξα, αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο Τξάπεδαο Αηηηθήο, ε
νπνία έρεη σο βαζηθό κέηνρν έλα αζθαιηζηηθό ηακείν, κε ζηόρν λα απνθηήζεη
νπζηαζηηθό ξόιν ζε κηα λέα θαηάζηαζε ζην Τξαπεδηθό Σύζηεκα.
Ιδηαίηεξε ήηαλ ε αλαθνξά ζηελ Παλειιήληα Τξάπεδα θαη ζηηο Σπλεηαηξηζηηθέο
Τξάπεδεο, νη νπνίεο δήηεζε λα αλαθεθαιαηνπνηεζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε
βησζηκόηεηά ηνπο γηα λα επηηειέζνπλ αλαπηπμηαθνύο ξόινπο θαη ζηξαηεγηθέο
αληηκεηώπηζεο εηδηθώλ αλαγθώλ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν.
Κεληξηθόο άμνλαο ζηηο αλαθνξέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΟΤΟΕ, ήηαλ ε απνξξόθεζε
όισλ ησλ απνιπκέλσλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ ησλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ πνπ
έθιεηζαλ (δόζεθε θαηάινγνο αλά Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο
Κπβέξλεζεο) θαη ηόληζε, ηδηαίηεξα όηη, ε πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο ζηηο Τξάπεδεο,
είλαη ν βαζηθόηεξνο ζηόρνο ηεο ΟΤΟΕ.
Η ΟΤΟΕ, ηέλορ, δήλυζε όηι, θα ανηαποκπιθεί θεηικά ζε έναν οςζιαζηικό διάλογο,
διεςκπινίζονηαρ όηι, οι απότειρ ηος ζςνδικαλιζηικού κινήμαηορ ηυν ηπαπεζοϋπαλλήλυν –
όπυρ και ζηο παπελθόν – θα εξακολοςθήζοςν να είναι σπήζιμερ και γόνιμερ ζε εκείνοςρ πος
θέλοςν να ηιρ ακούζοςν και να ηιρ σπηζιμοποιήζοςν.
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