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ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

Με την αποκέντρωση δυναμώνουμε τη φωνή μας 

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  

Τα είθνζη, πξνζθάησο εθιεγκέλα, Ννκαξρηαθά Παξαξηήκαηα ηεο Ο.Τ.Ο.Ε., κε ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ηειεπηαίεο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, πξνζδώζαλε ηελ απαξαίηεηε 

πεξηθεξεηαθή δπλακηθή ζηνλ αγώλα ηνπ θιάδνπ θαη απνδείμαλε ζηελ πξάμε πσο ε 

απνθέληξωζε, νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε ζπκκεηνρή δελ απνηεινύλ 

ζπκπιεξωκαηηθό αιιά θύξην ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο ππεξάζπηζεο, ηεο δηεθδίθεζεο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Έζηεηιαλ από ηελ 

πεξηθέξεηα ηζρπξό, απνθαζηζηηθό θαη απνηειεζκαηηθό κήλπκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο 

ζηνλ θιάδν θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ. 

Αλάπηπμαλ πξσηνβνπιίεο θαη ζπληόληζαλ ηε δξάζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζηνπο Ννκνύο, 

νξγαλώλνληαο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο θαη πεξηθξνπξήζεηο ησλ απεξγηώλ. Πξνώζεζαλ ηηο 

αλαθνηλώζεηο θαη ηα κελύκαηα ηεο Ο.Τ.Ο.Ε. ζηα πεξηθεξεηαθά ΜΜΕ, sites θαη blogs. 

Απνηέιεζαλ παξάγνληα ζπζπείξσζεο θαη ελόηεηαο ηνπ θιάδνπ θαη ζύλζεζεο ηεο εληαίαο 

εηθόλαο ηνπ.  

Μέζα από ηέηνηνπο αγώλεο αλαδεηθλύνληαη θαη νη λένη ζπλάδειθνη, πνπ ζηειερώλνπλ ηα 

Ννκαξρηαθά Παξαξηήκαηα θαη δίλνπλ ηελ αλαγθαία ώζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο θαη ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Εκπλένληαο κηα λέα ζρέζε κε ην 

ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, ζπγθξνηνύλ ην ζεζκό πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνπο εξγαδόκελνπο, 

πξνζθέξνπλ ακθίδξνκε πιεξνθόξεζε θαη απνηεινύλ ην δσληαλό θύηηαξν θαη ηνλ θξίζηκν 

παξάγνληα δηακόξθσζεο ηεο ηνπηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο πνιηηηθήο.  
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Αλαδεηθλύεηαη πιένλ επηηαθηηθά ε αλάγθε λα ζηεξίμνπκε απνθαζηζηηθά θαη νπζηαζηηθά 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηωλ Ννκαξρηαθώλ Παξαξηεκάηωλ, λα απειεπζεξώζνπκε ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

δπλακηθή πνπ πεξηθιείεηαη ζην «ηνπηθό» ζηνηρείν θαη λα δπλακώζνπκε ην ιόγν ηνπο. Απηό 

ζεκαίλεη θαζεκεξηλή παξέκβαζε ζην ζύλνιν ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζύλδεζε θαη 

νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα από ηελ πιεξνθόξεζε, ηελ 

θαηαλόεζε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ δνκώλ απνθέληξσζεο, ώζηε λα θαηαζηεί ν ζπλάδειθνο 

ζπκκέηνρνο θαη πξσηαγσληζηήο θαη όρη απιόο ζπκπαξαζηάηεο.  

Σε απηή ηελ θξίζηκε θακπή ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηηο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ θαη ηε κεηάβαζή ηνπ ζηελ ςεθηαθή 

ηξαπεδηθή, ε πξαγκάησζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζθνπώλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ 

θηλήκαηνο ζηηο Τξάπεδεο, επηβάιιεη ηελ νινθιήξωζε θαη ηελ εδξαίωζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

δνκήο, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Ο.Τ.Ο.Ε. θαη από όιεο ηηο 

απνθάζεηο ησλ ζπλεδξίσλ, πνπ θαζόξηζαλ ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ δεκνθξαηηθνύ 

ζπλδηθαιηζηηθνύ ηεο δξόκνπ. 

 

Η απνθαζηζηηθή πξνάζπηζε ηωλ θιαδηθώλ καο θαηαθηήζεωλ θαη ε δηεθδηθεηηθή καο 

παξέκβαζε απαηηεί ζπληνληζκό όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

Η απνθεληξωκέλε θαη πεξηθεξεηαθή ιεηηνπξγία θαζηζηά ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα πξνζηηή ζε όινπο. Εκπλέεη ηνπο ζπλαδέιθνπο καο γηα πεξηζζόηεξε 

ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

                  ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                 ΑΥΙΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


