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ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΚΑΓΙΑ  
 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 

ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 27/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00 

ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 

(Βεληδέινπ Διεπζεξίνπ 39, ΣΡΙΠΟΛΗ) 
 

Σελ  ΣΔΣΑΡΣΗ  27 /2 /2019  θι ηκάθην  ηεο  ΟΣΟΕ κε  επ ηθεθαιήο ηνλ 
Αληηπξόεδξν σηήξε αμώλε ,  ηνλ Γξακκαηέα Οηθνλνκηθνύ Αλδξέα 
Καιιίξε  θαη  ηα κέιε  ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο  Παλαγηώηε 
Αδακόπνπιν  θαη  Φώηε Νηόηζηθα ,  ζα βξίζθεηα η  ζηελ Σξίπνιε ,  ζην 
πιαίζ ην  ζρεη ηθήο απόθαζεο ηνπ Γελ ηθνύ  πκβνπι ίνπ ,  κε  ζθνπό ηελ  
ελεκέξωζε ηωλ Σξα πεδνϋπαιιήιωλ ηνπ  Ννκνύ .  

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 ε ί λα η :  

 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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 Καινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Σξάπεδεο λα παξεπξεζνύλ, 
γηα λα ελεκεξσζνύλ, αιιά θαη λα ζπκβάινπλ κε ηηο απόςεηο ηνπο 
ζηε δηακόξθσζε κηαο εληαίαο θαη ληθεθόξαο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο 
δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ καο.  

 Η ζπκκεηνρή όισλ είλαη δηθαίσκα, αιιά θαη ππνρξέσζε. Δίλαη 
απαξαίηεηνο όξνο γηα ηε δηακόξθσζε κηαο ελσηηθήο θαη 
αγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα κάο νδεγήζεη κε αζθάιεηα ζηε 
δύζθνιε ζεκεξηλή ζπγθπξία. 

 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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