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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ – ΠΑΣΟΚ 

 
Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ΟΤΟΕ για συνάντηση με τα 

Κόμματα, πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, συνάντηση με τους εκπροσώπους 
του ΠΑΣΟΚ στα γραφεία του κόμματος, σχετικά με την κατάρτιση Κλαδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, όπου και έλαβε τη σαφή και ξεκάθαρη υποστήριξη του 
Κινήματος. 

Στη συνάντηση συμμετείχε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ και ο Πρόεδρος 
του ΣΥΕΤΕ, σ. Γ. Γιαννακόπουλος, και από το ΠΑΣΟΚ ο Γραμματέας του Εθνικού 
Συμβουλίου κ. Γιάννης Ραγκούσης, οι πολιτικοί εκπρόσωποι για θέματα Οικονομίας & 
Οικονομικών, κ. Λούκα Κατσέλη και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, κ. Εύη 
Χριστοφιλοπούλου, ο εισηγητής ΚΤΕ Οικονομικών Υποθέσεων Δημήτρης Κουσελάς 
και η Γραμματέας του Τομέα Οικονομίας του Κινήματος Ντίνα Λάζαρη. 

Έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΟΤΟΕ για τη συνεχιζόμενη 
αδιαλλαξία και τις επιθετικές δικαστικές ενέργειες των τραπεζιτών, που αρνούνται να 
συμμετάσχουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις εργοδοτικές οργανώσεις, ενώ η 
Κυβέρνηση καλύπτει με τη στάση ανοχής της αυτή τη συμπεριφορά. Από την πλευρά του, 
ο Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Ραγκούσης δήλωσε 
μεταξύ άλλων ότι: 

 
«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να επιβληθούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, 
συνθήκες που αμφισβητούν τον πυρήνα μιας κοινωνίας Δικαίου και τον πυρήνα, 
σε τελική ανάλυση, της ίδιας της Δημοκρατίας. 
Οι Τράπεζες, μέσω ΕΕΤ που συγκροτούν, έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στο 
διάλογο με την ΟΤΟΕ για την κατάρτιση Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας. 
ΤΟ ΠΑΣΟΚ θα συμπαρασταθεί ενεργά στους εργαζόμενους, στον αγώνα τους για 
την αντιμετώπιση των ένδικων επιθέσεων που, με τη συγκατάθεση της 
κυβέρνησης, δέχονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών». 

 
Η ΟΤΟΕ στη συνεδρίαση της Ε.Γ. που ακολούθησε στη συνέχεια αποφάσισε να 

εντείνει τις προσπάθειες πίεσης της πλευράς των τραπεζών και της κυβέρνησης να 
εγκαταλείψουν την αρνητική στάση και τις υπεκφυγές και να ανταποκριθούν σε όσα 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων με κατάρτιση Κλαδικής 
Σ.Σ.Ε. όλων των τραπεζοϋπαλλήλων έτους 2009. 

 
 

 
 

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
      Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
    Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 


