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 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΣΟΕ  
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ΠΑΝΣΑ ΜΠΡΟΣΑ! 

Για την Εργασία, την Κοινωνία, την Ανάπτυξη 
 

 

ε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας (DIVANI CARAVEL, Βασ. Αλεξάνδρου 2) 

ξεκινά την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 το 32
ο

 Σακτικό Εκλογοαπολογιστικό 

υνέδριο της ΟΣΟΕ. 

Οη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζα νινθιεξωζνύλ ηελ Κπξηαθή 25/11 με ηιρ αποθάζειρ πος 

αθοπούν ζηον Απολογιζμό ηηρ ηπιεηίαρ πος πέπαζε, ζηον Ππογπαμμαηιζμό Δπάζηρ ηηρ νέαρ 

πεπιόδος και ζηην εκλογή ηηρ νέαρ ηγεζίαρ ηος κλάδος ηων ηπαπεζοϋπαλλήλων (επιζςνάπηεηαι ηο 

Ππόγπαμμα ηος Σςνεδπίος). 

Η ΟΤΟΕ θα παποςζιάζει ηον Απολογιζμό Δπάζηρ ηηρ πποηγούμενηρ πεπιόδος, και όλερ ηιρ 

ενέπγειερ πος έγιναν με ζηόσο ηην ςπεπάζπιζη ηηρ απαζσόληζηρ και ηων θεμελιωδών επγαζιακών 

και αζθαλιζηικών δικαιωμάηων ηων επγαζομένων ζηον κλάδο. 

Το 32ο Σςνέδπιο ηηρ ΟΤΟΕ, ππαγμαηοποιείηαι ζε μια πολύ δύζκολη πεπίοδο για ηον ηόπο, 

με ηην έξοδο από ηα μνημόνια να έσει θεωπηηικά επιηεςσθεί, όμωρ ηη σώπα να έσει κςπιολεκηικά 

αλςζοδεθεί για δεκαεηίερ από μια ζθισηή οικονομική επιηποπεία. 

 Η αλαζθάιεηα ζηελ θνηλωλία θπξηαξρεί.  Οη εξγαδόκελνη ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηωλ Τξαπεδώλ 

αληηκεηωπίδνπλ ην κέιινλ κε αγωλία.  Οη λέεο ηερλνινγίεο δηακνξθώλνπλ έλα λέν ηνπίν 

ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη ζηελ απαζρόιεζε, πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ εξγαζία ε 

νπνία ζπλερίδεη λα βάιιεηαη ζην όλνκα ηεο πεξαηηέξω κείωζεο ηνπ θόζηνπο ελώ, 

παξάιιεια, νη πξννπηηθέο θαη ην κέιινλ ηωλ Τξαπεδώλ θαη ηεο νηθνλνκίαο παξακέλνπλ 

αβέβαηεο. 
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 Οη Τξάπεδεο δελ κπνξνύλ λα παίμνπλ ηνλ ξόιν ηνπο θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ζνβαξέο 

επελδύζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε.  Να ζηεξίμνπλ κε απιά ιόγηα ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλωλία.  Η βξαδπθιεγήο βόκβα ηωλ θόθθηλωλ δαλείωλ δηαηεξεί ζε 

ηέικα ηελ νηθνλνκία θαη ηα λνηθνθπξηά ζε αλαζθάιεηα.  Η ΟΤΟΕ θόληξα ζηελ θπβεξλεηηθή 

απνπζία θαη ζην ζέκα απηό, έρεη πξνηείλεη δέζκε κέηξωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, πνπ γλωξίδνπλ νη αξκόδηνη θνξείο ρωξίο, όκωο, λα αμηνπνηνύλ ηηο 

πξνηάζεηο δηεμόδνπ ηνπ θιάδνπ θαη γηα ηηο Τξάπεδεο θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

 Η ΟΣΟΕ πηζηεύεη ζηε δύλακε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηωλ δεκηνπξγηθώλ 

δπλάκεωλ απηνύ ηνπ ηόπνπ. Πηζηεύεη ζηελ Ειιάδα πνπ κπνξεί λα μαλαβξεί ην 

δξόκν ηεο αλ αμηνπνηεζνύλ νη παξαγωγηθέο δπλάκεηο, αλ ζηακαηήζεη ε 

κεηαλάζηεπζε ηωλ λέωλ, αλ ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζηεξηρζεί θαη δεκηνπξγεζνύλ 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

 Η ΟΣΟΕ, κέζα από ην 32ν ζπλέδξηό ηεο, δίλεη ην ζηίγκα ηεο δηεθδίθεζεο θαη ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ αγώλα ηωλ ηξαπεδνϋπαιιήιωλ, ζε όια ηα κέηωπα. 

 

 Αληηζηέθεηαη.  Με όπιν ηεο ηελ ελόηεηα θαη ηε ζπζπείξωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ 

θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, πξνρωξά κπξνζηά γηα ηελ εξγαζία, ηελ 

θνηλωλία, ηελ αλάπηπμε, κε πξνηάζεηο πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα πξαγκαηηθή δηέμνδν 

από ηελ πνιύπιεπξε θξίζε κέζα από ηε δεκηνπξγηθή θηλεηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, 

αμηνπνηώληαο ηελ δύλακε ηωλ εξγαδνκέλωλ, αιιά θαη ηωλ αλέξγωλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη, επηηέινπο, κε ζρέδην θαη όξακα λα δηακνξθωζεί ρώξνο εξγαζίαο 

θαη πξννπηηθήο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ παηξίδα καο. 

 

 

ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ 

 

 

πλ. :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΕΔΡΙΟΤ  


