
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Αζήλα, 8 Οθηωβρίοσ 2019 

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ  

ΟΧΙ ΣΟ ΞΗΛΩΜΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΟΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΑ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΑ ΧΕΔΙΑ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΟΤΝ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΟ Ν. ΛΑΡΙΑ 

10/10/2019  ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00 

το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λάρισας 

(Δργαηηθής Πρωηοκαγηάς 6, Λάρηζα) 

 

ΠΡΟ ΣΑ ΜΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΝΟΜΟΤ  Λ Α Ρ Ι  Α   
 

ε όλες  τις μεγάλες  πόλεις , σε όλη  την Ελλάδα,  η ΟΣΟΕ 

οργανώνει ειδικές θεματικές εκδηλώσεις ,  προκειμένου  να 

ενημερωθούν  οι τραπεζοϋπάλληλοι  και οι  τοπικές  κοινωνίες  για τα 

αντεργατικά  σχεδία  της Κυβέρνησης .   

Πξώηε από όιεο  η η ο  Οκνζπνλδίεο ,  ε  ΟΤΟΔ πξνρώξεζε  ζε  αλάιπζε ησλ 
ξπζκίζεσλ ηνπ  πνιπλνκνζρεδίνπ.  Γεθάδεο  δεκνζηεύκαηα  ζε  κεγάια Μέζα 
Δλεκέξσζεο αλαπαξήγαγαλ  η η ο  ζέζε ηο  καο θα η  ζπλέβαιαλ ζηελ ελεκέξσζε 
ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ θαη  όρη  κόλν .  

Η ζπκκέηνρε  όισλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ κα θα η  ησλ ηνπηθώλ ΜΜΔ ζα 
δώζεη  δύλακε ζηνλ αγώλα καο,  ελώ ε  ελεκέξσζε πνπ ζα πξνζθέξνπλ 
ζηειέρε  ηεο ΟΤΟΔ,  ζα ε ί λα η  πνιύπιεπξε θα η  ζε  βάζνο.  

Οη  ζη η γκέο  ε ί λα η  θξ ίζ ηκεο .  

Χξε ηαδόκαζηε  ηελ ζηήξημε όισλ ησλ εξγαδόκελσλ θαη  ησλ 
δεκνζηνγξάθσλ ηνπ θέληξνπ θα η  ηεο  πεξηθέξε ηαο .  

ας καλούμε την Πέμπτη 10 /10/2019 όπου κλιμάκιο της 

ΟΣΟΕ ,  θα βρίσκεται στη Λάρισα  με σκοπό την ενημέρωση των 

Σραπεζοϋπαλλήλων του Νομού.  
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H ζπγθέληξσζε πξαγκαηνπνηείηαη, ελόςεη ηεο θαηάζεζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή 
ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πνιπλνκνζρεδίνπ, πνπ νη δηαηάμεηο ηνπ πιήηηνπλ ηηο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο 
Δξγαζίαο θαη ηα ζεκειηώδε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 

Τα ζέκαηα, γηα ηα νπνία ζα γίλεη ελεκέξσζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζηηο Τξάπεδεο θαη ζηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο,  είλαη: 

 

 Οη παρεκβάζεης ηες Κσβέρλεζες ποσ πιήηηοσλ ηης Κιαδηθές 
σιιογηθές σκβάζεης Δργαζίας (σπολόκεσζε ηες αρτής ηες εύλοηας 
γηα ηολ εργαδόκελο θαη ηες επεθηαζηκόηεηας ηωλ σκβάζεωλ)  

 Η θαηάργεζε, οσζηαζηηθά, ηες πρόζβαζες ζηε Γηαηηεζία.  

 Η ζεζκοζέηεζε από ηελ Κσβέρλεζε έληολα ακθηζβεηούκελωλ 
παρεκβάζεωλ ζηε ζσιιογηθή ασηολοκία θαη ζηελ άζθεζε ηωλ 
ζσλδηθαιηζηηθώλ δηθαηωκάηωλ.  

 Πρωηοβοσιίες θαη παρεκβάζεης ηες ΟΣΟΔ γηα λα κελ περάζοσλ 
ασηές οη αληεργαηηθές ρσζκίζεης. 

 Οη δηεθδηθήζεης ηες ΟΣΟΔ γηα λα επαλέιζεη ε οκαιόηεηα ζηης 
εργαζηαθές ζτέζεης. 

 Προεηοηκαζία αγωληζηηθώλ θηλεηοποηήζεωλ ηοσ θιάδοσ θαηά ηε 
δηάρθεηα ηες ζσδήηεζες ηοσ Ποισλοκοζτεδίοσ ζηε Βοσιή . 

 

 

 

 
ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΔ 

 


