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  Προς τους Υπουργούς :  

α)  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση, και  

β) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

  

 Θέμα: « Αποκατάσταση της αδικίας μέσω της απορρόφησης από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα των  απολυμένων υπαλλήλων της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας » 

 

   Είναι εν πολλοίς γνωστό ότι σύμφωνα με το ν.4608/2019 (ΦΕΚΑ’ 66/25.04.2019) τροποποιήθηκε 

ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΑΕ (ν.3912/2011) η οποία  μετεξελίχθηκε με τη νέα επωνυμία σε 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ με απόφαση της «Τράπεζας της Ελλάδος» στις 8/12/2013, 

ανακλήθηκε η άδεια της «Συνεταιριστκής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας», η οποία  τέθηκε μεταξύ 

άλλων Συνεταιριστικών Τραπεζών, υπό καθεστώς εκκαθάρισης.  

      Εν συνεχεία, η μία εκ των αναδόχων τραπεζών «ALPHA BANK»  ανέλαβε μόνο τις καταθέσεις 

της «Συνεταιριστκής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας», με ταυτόχρονη υπόσχεση  διά στόματος 

ΟΤΟΕ (15/12/13)  πως  όλοι οι απολυμένοι θα προσλαμβάνονταν άμεσα στην «ALPHA BANK».  

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.…6351……………………..
Ημερομ. Καταθέσεως…11-5-2020………………………….



 

    Εντούτοις, οι υπάλληλοι όλων των τραπεζών που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση, 

απορροφήθηκαν στο 100%, με εξαίρεση τους εργαζόμενους των Συνεταιριστικών Τραπεζών και 

μάλιστα όχι όλων (επί παραδείγματι, της Τράπεζας Πελοποννήσου απορροφήθηκαν στο 100%, 

ενώ από τις άλλες Συνεταιριστικές Τράπεζες απορροφήθηκαν σε ποσοστό 10%),  στην «ALPHA 

BANK»  στην οποία σημειωτέον ότι   προσελήφθησαν μόνο  πέντε άτομα στο σύνολο των 

απολυμένων.  

  Επιπροσθέτως,  σχετικά με την αποκατάσταση  των εργαζομένων των Συνεταιριστικών  

Τραπεζών,  και την απορρόφησή τους από τις δύο ανάδοχες τράπεζες («Εθνική Τράπεζα» & «Alpha 

Bank»), άρα και προς επίρρωση της αδικίας που υπέστησαν, είχε κατατεθεί από το 2012 μία σειρά 

από  τροπολογίες με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και  του ΣΥΡΙΖΑ , οι οποίες δεν έγιναν δεκτές, αρχικά 

από την Κυβέρνηση Παπαδήμου και στη συνέχεια από την Κυβέρνηση Ν.Δ.–ΠΑΣΟΚ, όπως την ίδια 

τύχη είχε και η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το ΚΚΕ το 2016, την οποία είχε απορρίψει 

ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, δηλώνοντας ότι θα δωσει ο ίδιος λύση στο 

πρόβλημα.   

  Εντούτοις,  το 2017 – 2018 έγινε γνωστό ότι δύο  συστημικές τράπεζες (« Πειραιώς», «ΕΤΕ») 

προσέλαβαν απευθείας στο δυναμικό τους μόνο όσους εργάζονταν στην εταιρεία εκκαθαρίσεων 

 («Ernst & Young»), η οποία είχε αναλάβει  και την εκκαθάριση της   «Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Δυτικής Μακεδονίας», σε πλήρη αντίφαση  με τις δηλώσεις τους «...ότι καμία πρόσληψη δεν 

γίνεται αυτό το διάστημα λόγω απόφασης του SSM», με το οξύμωρο της υπόθεσης να  είναι ότι οι 

προσλήψεις έγιναν  με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς προκήρυξη  διαγωνισμού ή  θέσεων 

εργασίας.      

  Τέλος, ύστερα από  συνάντηση με εκπροσώπους της ΟΤΟΕ το Νοέμβριο του 2018, κατατέθηκε 

πρόταση σύμφωνα με την οποία όλοι οι απολυμένοι των  Συν/κών Τραπεζών Πανελλαδικά (κατά τι 

λιγότερο  από ογδόντα άτομα σήμερα πια) να ενταχθούν στη νέα «Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα», γεγονός που πιθανότατα θα σηματοδοτήσει παράταση της ανεργίας τους ουσιαστικά, 

αλλά και μία επιπλέον κατάφωρη αδικία εις βάρος τους, στην περίπτωση που η «Αναπτυξιακή 

Τράπεζα» στελεχωθεί με αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αφενός  ουδεμία σχέση 



έχουν με τον τραπεζικό χώρο, αφετέρου  θα χρειασθεί να μετεκπαιδευθούν, εις βάρος του 

Δημοσίου σε χρήμα και χρόνο. 

  Η προαναφερόμενη καθ’ όλα άδικη και αδιαφανής διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να 

παραμένουν άνεργοι από το 2013, στο σύνολό τους ογδόντα άνθρωποι από όλες τις 

Συνεταιριστικές Τράπεζες, οι οποίες τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης, άνεργοι οικογενειάρχες  

με  σοβαρά  πλέον οικονομικά προβλήματα , απολυμένοι αναιτιολόγητα και παρανόμως, δίχως να 

υποπέσουν σε κάποιο παράπτωμα, χωρίς υπαιτιότητα τους.  

 

    Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:   

 

1. Θα άρουν άμεσα αυτήν την μακροχρόνια αδικία εις βάρος των εργαζομένων των 

Συνεταιριστικών Τραπεζών; 

2. Προτίθενται να πράξουν τα δέοντα για την  απορρόφηση στην « Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα» των αδίκως απολυμένων υπαλλήλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών και δη της 

«Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας» ; 

 

 

 

 

                                                                                                          Η ερωτώσα Βουλευτής 

  

                                                                                                        
                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέ25 

 


