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 Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου της ΟΤΟΕ με 
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη. 

 Η ΟΤΟΕ ζήτησε να ενημερωθεί αφενός για τις θέσεις και τις ενέργειες της Κυβέρνησης σε 
σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των Διοικήσεων των Τραπεζών και του ΤΧΣ, αφετέρου 
για τις πρωτοβουλίες που αυτή προτίθεται να αναλάβει, προκειμένου οι Τράπεζες να στηρίξουν 
επιτέλους την πραγματική οικονομία και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. 

 Επίσης, η ΟΤΟΕ έθεσε το ζήτημα της απορρόφησης απολυμένων συναδέλφων από τις 
Συνεταιριστικές Τράπεζες και την BNP Paribas, το οποίο εξακολουθεί να εκκρεμεί και ζήτησε από 
την Κυβέρνηση να συνδράμει στην άμεση εξεύρεση λύσης. 

 Σε επισήμανση του Προέδρου της ΟΤΟΕ, ότι ο όγκος των κόκκινων δανείων αποτελεί 
τροχοπέδη για τον αναπτυξιακό ρόλο του τραπεζικού συστήματος, ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης συμφώνησε ότι βασική προϋπόθεση, για να παίξουν οι Τράπεζες πλήρως το ρόλο 
τους, είναι να διευθετηθούν τα κόκκινα δάνεια. Σημείωσε δε, ότι από την πλευρά της η Κυβέρνηση 
θα  ολοκληρώσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.  

 Στις επισημάνσεις του Προέδρου της ΟΤΟΕ για τα προβλήματα που έχουν προκύψει 
εξαιτίας των μονοδιάστατων κριτηρίων αξιολόγησης των Διοικήσεων των Τραπεζών και του ΤΧΣ 
και που κατά τη άποψη της ΟΤΟΕ οδηγούν σε εκπαραθύρωση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων και των κοινωνικών φορέων και σε αφελληνισμό των τραπεζών, ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης αναγνώρισε ότι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα κριτήρια που επέβαλαν οι 
δανειστές και ψήφισε η Κυβέρνηση, δηλώνοντας μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε περίπτωση η 
Κυβέρνηση στηρίζει την ανάγκη συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στα ΔΣ των 
Τραπεζών. 

 Όσον αφορά στα δημοσιεύματα για περαιτέρω μείωση Προσωπικού στις τράπεζες, θέμα 
που έθεσε επιτακτικά και με προηγούμενη ανακοίνωσή της η ΟΤΟΕ, ο κ. Δραγασάκης τόνισε, ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλέψεις των εγκεκριμένων από τους θεσμούς πλάνων 
αναδιάρθρωσης των τραπεζών. 

 Τέλος σε ό,τι αφορά στους απολυμένους από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και την BNP 
Paribas, ο κ. Δραγασάκης δήλωσε ότι υπάρχουν δυσκολίες για την απορρόφησή τους και ότι το 
θέμα θα επανεξεταστεί από την Κυβέρνηση. 

 Η ΟΤΟΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει, με στόχο την 
προστασία της απασχόλησης και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τις Τράπεζες. 
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