ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΣΗΕΑ – ΟΤΟΕ
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την ανάγκη συστράτευσης όλων των εργαζομένων από κάθε χώρο, σε
κοινή πορεία αγώνα, για να μην καταργηθούν οι κλαδικές
συμβάσεις εργασίας, επεσήμαναν, τόσο το Προεδρείο της ΟΤΟΕ όσο
και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, σε
συνάντηση που είχαν σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΟΤΟΕ.
Στη συνάντηση, τόσο από πλευράς της ΟΤΟΕ όσο και από πλευράς
ΕΣΗΕΑ, το σοβαρό αυτό θέμα της προσπάθειας των τραπεζιτών να
καταργηθούν οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας, χαρακτηρίστηκε ως
πολιτικό και κοινωνικό. Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν ότι
πίσω από τη κίνηση αυτή, που αρχικά πλήττει τον κλάδο των
τραπεζοϋπαλλήλων, κρύβεται η πρόθεση κυβέρνησης και εργοδοτών
να καταργήσουν εντελώς σε κάθε κλάδο τις συμβάσεις εργασίας,
ώστε να έχουν τον εργαζόμενο υποχείριό τους.
Η αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ επεσήμανε ότι οι κλαδικές συμβάσεις
υπονομεύονταν μέχρι σήμερα με πολλούς τρόπους και αναφέρθηκαν
αναλυτικά στα προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί καί με τα
Δ.Π.Υ. Σήμερα, όμως, τόνισαν ότι με το θέμα της ΟΤΟΕ και τη
γενικότερη απορρύθμιση επιχειρείται μια συνολική ανατροπή των
εργασιακών σχέσεων και υπάρχει προσπάθεια κατάργησης του
θεσμού των κλαδικών συμβάσεων.
Πρωτίστως τονίστηκε ότι πρέπει να γίνει σωστή και λεπτομερής
ενημέρωση του κόσμου για τις επιπτώσεις που θα έχει στον κάθε
εργαζόμενο αλλά και στα δικαιώματά του η κατάργηση των Σ.Σ.Ε.
Η καμπάνια αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μεν από τους
τραπεζοϋπαλλήλους αλλά θα πρέπει να επεκταθεί. Σε κάθε
εργαζόμενο από όποιο κλάδο και αν προέρχεται.

Η ΟΤΟΕ σκοπεύει να ενημερώσει όλους τους εργαζόμενους για τις
επιπτώσεις, που θα προκύψουν από τυχόν κατάργηση των Σ.Σ.Ε.
και για το λόγο αυτό προγραμματίζει σειρά συναντήσεων με άλλες
Ομοσπονδίες. Η μεγάλη επιτυχία της χθεσινής 24ωρης απεργίας
στις τράπεζες αλλά και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δείχνει ότι
μόνο μέσα από τους κοινούς αγώνες θα υπάρξει δίκαιη λύση.
Στη συνάντηση από την ΟΤΟΕ παραβρέθηκαν οι: Δημήτρης
Τσουκαλάς, Πρόεδρος, Αχιλλέας Μυλωνόπουλος, Γεν. Γραμματέας,
Ζώης Πεπές, Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Φωτόπουλος, Αναπληρωτής
Γεν. Γραμματέας, Δημήτρης Τσεγγενές, Ταμίας και το μέλος του
Προεδρείου Γιάννης Αναστασίου. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εκπροσώπησαν
οι: Δημήτρης Τσαλαπάτης, Α’ Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Τρίμης,
Γεν. Γραμματέας, Παναγιώτης Ράμμος, Ταμίας και Νανά Νταουντάκη
Μέλος του Δ.Σ.
Τα Διοικητικά Συμβούλια

