ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 54
Αθήνα, 19 Ιανοςαπίος 2021

Ανασυγκρότηση Προεδρείου ΟΤΟΕ
Νέος Πρόεδρος της ΟΤΟΕ ο σ. Γιώργος Μότσιος
Νέος Γενικός Γραμματέας της ΟΤΟΕ ο σ. Ανδρέας Καλλίρης
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Σηηο 18/1/2021 ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΤΟΕ κε
ζέκα ηε ζπκπιήξσζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Οκνζπνλδίαο, ιόγσ
απνρώξεζεο ηνπ Πξόεδξνπ ζ. Σηαύξνπ Κνύθνπ θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζ. Αρηιιέα
Μπισλόπνπινπ.
Σο Πποεδπείο ηηρ ΟΣΟΕ αναζςγκποηείηαι ωρ εξήρ:
 Ππόεδπορ

Μόηζιορ Γιώπγορ

 Ανηιππόεδπορ

αξώνηρ ωηήπηρ

 Γενικόρ Γπαμμαηέαρ

Καλλίπηρ Ανδπέαρ

 Αν. Γενικόρ Γπαμμαηέαρ

Απβανίηηρ Γιώπγορ

 Σαμίαρ

Χαπαλαμπόποςλορ Θεόδωπορ

 Αν. Σαμίαρ

ιδεπάηορ Γιάννηρ

 Οπγαν. Γπαμμ. Νομ. Παπαπηημάηων

Δικαιοθύλαξ Κων/νορ

 Οπγαν. Γπαμμ. ςλλόγων

Νηόηζικαρ Φώηηρ

Τα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο επραξίζηεζαλ ηνπο απεξρόκελνπο Πξόεδξν θαη Γεληθό
Γξακκαηέα γηα ηελ πνιπεηή νπζηαζηηθή πξνζθνξά ηνπο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηνπ θιάδνπ θαη
γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκβνιή ηνπο ζε κηα καθξά πεξίνδν κεγάισλ θαη
πξσηόγλσξσλ πξνθιήζεσλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη γηα ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ.
Η δηαδξνκή ηνπο ζπλδέζεθε θπξίσο κε ηελ απνηειεζκαηηθή ππεξάζπηζε θαη πξνζηαζία ηνπ
ζεζκνύ ηεο Κιαδηθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο απέλαληη ζηηο
πξνζπάζεηεο επζείαο ακθηζβήηεζεο θαη θαηάξγεζήο ηεο.
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,

Οη εξγαδόκελνη θαη ην ζ.θ. ηνπ θιάδνπ ζπλερίδνπλ λα δνθηκάδνληαη από πξσηνθαλείο
πξνθιήζεηο, από ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο, αιιά θαη από ηελ επηηάρπλζε
ησλ αιιαγώλ πνπ δξνκνινγνύληαη ζηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα ζηνλ θιάδν θαη γεληθόηεξα ζηε
ρώξα.
Απέλαληη ζε απηή ηελ λέα θαη εμειηζζόκελε πξαγκαηηθόηεηα, ε ζςζηημαηική, αξιόπιζηη και
ενωηική δπάζη ηος ζ.κ. ηος κλάδος είλαη ζήκεξα επηηαθηηθά αλαγθαία.
Οη εξγαδόκελνη ρξεηάδνληαη θαη ζα έρνπλ πάληνηε δίπια ηνπο ηελ ΟΤΟΕ, σο επηηειηθό ζεζκό,
ζπληεηαγκέλε θσλή θαη αζπίδα πξνζηαζίαο νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ.
Αιιά θαη ε ΟΤΟΕ καδί κε ηνπο Σπιιόγνπο-κέιε ηεο ρξεηάδεηαη ηνπο εξγαδόκελνπο, πνπ ήηαλ,
είλαη θαη ζα είλαη η κύπια πηγή δύναμηρ, διεκδίκηζηρ, παπέμβαζηρ και απήσηζήρ ηηρ.
Με ζπλέρεηα, κε ζπλέπεηα, κε πξννπηηθή, ην Σπλδηθαιηζηηθό Κίλεκα ηνπ θιάδνπ είλαη εδώ,
αποθαζιζμένο να δώζει όζερ μάσερ σπειαζηούν, ζε όια ηα κέησπα.
Είλαη εδώ, ζηαζεξά δίπια ζηε ζπλαδέιθηζζα θαη ζηνλ ζπλάδειθν, γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο
εξγαζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Οι μεγάλερ πποκλήζειρ είναι μπποζηά μαρ. Οθείινπκε λα θαλνύκε αληάμηνη ηεο ηζηνξίαο
ηεο ΟΤΟΕ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο.

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

