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ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ

ΚΕΡΚΤΡΑ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 26/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00
ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ
(Αριστοτέλους 2 - Κέρκυρα)
ΠΡΟΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΛΟΓΩ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ.
Σελ ΣΡΙΣΗ
Πρόεδρο ηαύρο
ζα βξίζθεηαη ζηε
πκβνπιίνπ, κε
Ννκνύ.

26/2/2019 θιηκάθην ηεο ΟΣΟΕ κε επηθεθαιήο ηολ
Κούθο θαη ηο κέιος ηες Δηοίθεζες Γηώργο Μόηζηο,
Κ έ ξ θ π ξ α ζ η ν π ι α ί ζ η ν ζ ρ ε η η θ ή ο α π ό θ α ζ ε ο η ν π Γ ε λη θ ν ύ
ζθνπό ηελ ελεκέξωζε ηωλ Σξαπεδνϋπαιιήιωλ η νπ

Οη δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο ΌΣΟΕ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ Σξαπεδώλ γηα ηελ
ππνγξαθή λέαο Κιαδηθήο ύκβαζεο Εξγαζίαο, βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε.
Ο θιάδνο καο γηα άιιε κηα θνξά πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηα νηθνλνκηθά θαη
εξγαζηαθά ηνπ δηθαηώκαηα, λα πξνζηαηεύζεη ηελ απαζρόιεζε θαη λα αληηκεηωπίζεη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, ζε έλα δύζθνιν πεξηβάιινλ ηόζν γηα ηελ νηθνλνκία όζν θαη γηα ην
ηξαπεδηθό ζύζηεκα.
ηνλ δξόκν γηα ηελ ππνγξαθή κηαο ηθαλνπνηεηηθήο Κιαδηθήο ..Ε., είλαη απαξαίηεηε
ε αγωληζηηθή ζπκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ θιάδνπ κέζα από δηαδηθαζίεο ελεκέξωζεο
θαη δηαιόγνπ.
ηα πιαίζηα ηωλ απνθάζεωλ ηνπ Γεληθνύ ηεο πκβνπιίνπ, ε ΟΣΟΕ δηνξγαλώλεη
πεξηνδείεο θαη ζπγθεληξώζεηο ζε όιε ηελ Ειιάδα έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπληεηαγκέλε
θαη ληθεθόξα πνξεία ηνπ θιάδνπ.
Σα ζέκαηα πξνο ελεκέξωζε είλαη :

 Εξελίξειρ ζηην Οικονομία και ηο ηπαπεζικό ζύζηημα.
 Διεκδίκηζη ηηρ νέαρ Κλαδικήρ Σ.Σ.Ε. (πποζηαζία απαζσόληζηρ –
ανάκηηζη απυλειών - τηθιοποίηζη επγαζιών κλπ).
 Ενέπγειερ ανηιμεηώπιζηρ ηυν ζςνεπειών ηηρ κπίζηρ και ηυν μέηπυν,
πος πλήηηοςν ηο ειζόδημα, ηα επγαζιακά και αζθαλιζηικά μαρ
δικαιώμαηα.
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 Καιούκε όιοσς ηοσς εργαδόκελοσς ζηης Σράπεδες λα παρεσρεζούλ,
γηα λα ελεκερφζούλ, αιιά θαη λα ζσκβάιοσλ κε ηης απόυεης ηοσς
ζηε δηακόρθφζε κηας εληαίας θαη ληθεθόρας ζηραηεγηθ ής γηα ηης
δηεθδηθήζεης ηοσ θιάδοσ κας.
 Η ζσκκεηοτή όιφλ είλαη δηθαίφκα, αιιά θαη σποτρέφζε. Είλαη
απαραίηεηος όρος γηα ηε δηακόρθφζε κηας ελφηηθής θαη
αγφληζηηθής ζηραηεγηθής, ποσ ζα κάς οδεγήζεη κε αζθάιεηα ζηε
δύζθοιε ζεκερηλή ζσγθσρία.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

