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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Με την αποκέντρωση δυναμώνουμε τη φωνή μας 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Τα είκοσι, προσφάτως εκλεγμένα, Νομαρχιακά Παραρτήματα της Ο.Τ.Ο.Ε., με την ενεργό 

συμμετοχή τους στις τελευταίες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, προσδώσανε την απαραίτητη 

περιφερειακή δυναμική στον αγώνα του κλάδου και αποδείξανε στην πράξη πως η 

αποκέντρωση, οι δημοκρατικές διαδικασίες και η συμμετοχή δεν αποτελούν 

συμπληρωματικό αλλά κύριο συστατικό στοιχείο της υπεράσπισης, της διεκδίκησης 

και της αποτελεσματικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος. Έστειλαν από την 

περιφέρεια ισχυρό, αποφασιστικό και αποτελεσματικό μήνυμα για τη διασφάλιση της εργασίας 

στον κλάδο και την υπεράσπιση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Ανάπτυξαν πρωτοβουλίες και συντόνισαν τη δράση των συναδέλφων μας στους Νομούς, 

οργανώνοντας απεργιακές συγκεντρώσεις και περιφρουρήσεις των απεργιών. Προώθησαν τις 

ανακοινώσεις και τα μηνύματα της Ο.Τ.Ο.Ε. στα περιφερειακά ΜΜΕ, sites και blogs. 

Αποτέλεσαν παράγοντα συσπείρωσης και ενότητας του κλάδου και σύνθεσης της ενιαίας 

εικόνας του.  

Μέσα από τέτοιους αγώνες αναδεικνύονται και οι νέοι συνάδελφοι, που στελεχώνουν τα 

Νομαρχιακά Παραρτήματα και δίνουν την αναγκαία ώθηση για την αναβάθμιση της λειτουργίας 

τους και την αναγέννηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Εμπνέοντας μια νέα σχέση με το 

συνδικαλιστικό κίνημα, συγκροτούν το θεσμό που βρίσκεται κοντά στους εργαζόμενους, 

προσφέρουν αμφίδρομη πληροφόρηση και αποτελούν το ζωντανό κύτταρο και τον κρίσιμο 

παράγοντα διαμόρφωσης της τοπικής συνδικαλιστικής πολιτικής.  
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Αναδεικνύεται πλέον επιτακτικά η ανάγκη να στηρίξουμε αποφασιστικά και ουσιαστικά 

τις λειτουργίες των Νομαρχιακών Παραρτημάτων, να απελευθερώσουμε τη συνδικαλιστική 

δυναμική που περικλείεται στο «τοπικό» στοιχείο και να δυναμώσουμε το λόγο τους. Αυτό 

σημαίνει καθημερινή παρέμβαση στο σύνολο της οργανωτικής δομής, σύνδεση και 

ουσιαστικοποίηση της συμμετοχής των εργαζομένων μέσα από την πληροφόρηση, την 

κατανόηση και τη δημιουργία των δομών αποκέντρωσης, ώστε να καταστεί ο συνάδελφος 

συμμέτοχος και πρωταγωνιστής και όχι απλός συμπαραστάτης.  

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή του τραπεζικού κλάδου, που χαρακτηρίζεται από τις διαδικασίες 

για την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων και τη μετάβασή του στην ψηφιακή 

τραπεζική, η πραγμάτωση των προτεραιοτήτων και των σκοπών του συνδικαλιστικού 

κινήματος στις Τράπεζες, επιβάλλει την ολοκλήρωση και την εδραίωση της περιφερειακής 

δομής, η οποία τροφοδοτείται από την ιστορική πορεία της Ο.Τ.Ο.Ε. και από όλες τις 

αποφάσεις των συνεδρίων, που καθόρισαν τις βασικές κατευθύνσεις του δημοκρατικού 

συνδικαλιστικού της δρόμου. 

 

Η αποφασιστική προάσπιση των κλαδικών μας κατακτήσεων και η διεκδικητική μας 

παρέμβαση απαιτεί συντονισμό όλων των εργαζομένων. 

Η αποκεντρωμένη και περιφερειακή λειτουργία καθιστά τη συνδικαλιστική 

δραστηριότητα προσιτή σε όλους. Εμπνέει τους συναδέλφους μας για περισσότερη 

συμμετοχή στις διαδικασίες και στις αποφάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                 ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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