
Μέλος -ΓΣΕΕUNI

Η ΟΙΥΕ χαιρετίζει την μαζική και επιτυχημένη κινητοποίηση που είχαν 

σήμερα οι εργαζόμενοι

Σωματείο των εργαζομένων της 

υπογραφή της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας. 

Καταγγέλλουμε την στάση της

συνάψει επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με στόχο να 

ακυρώσει κάθε εργασιακό δικα

μεταφορικού έργου και των κερδών της

Ο δίκαιος αγώνας για συλλογικές συμβάσεις είναι υπόθεση όλων μας. 

Η ΟΙΥΕ, η οποία είναι

(στάση εργασίας κ.λπ.) θα συνεχίσει

Σωματείου και των εργαζομένων της 

προγραμμάτισαν για να επιτευχθεί ο στόχος της υπογραφής της ΣΣΕ. 

Καλούμε την εργοδοσία της 

διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ΣΣΕ, να διασφαλίσει τα 

δικαιώματα των εργαζομένων και τις θέσεις εργασίας τους. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

χαιρετίζει την μαζική και επιτυχημένη κινητοποίηση που είχαν 

σήμερα οι εργαζόμενοι στη SPEEDEX, απόρροια του αγώνα που δίνει το 

Σωματείο των εργαζομένων της SPEEDEX, μήνες τώρα, για την

υπογραφή της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας.  

Καταγγέλλουμε την στάση της διοίκησης της εταιρείας που αρνείται να 

συνάψει επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με στόχο να 

ακυρώσει κάθε εργασιακό δικαίωμα, σε μια περίοδο αύξησης του 

και των κερδών της.  

Ο δίκαιος αγώνας για συλλογικές συμβάσεις είναι υπόθεση όλων μας. 

είναι παρούσα σε όλες τις δράσεις του Σωματείου 

(στάση εργασίας κ.λπ.) θα συνεχίσει να στέκεται 

Σωματείου και των εργαζομένων της SPEEDEX στον αγώνα που 

προγραμμάτισαν για να επιτευχθεί ο στόχος της υπογραφής της ΣΣΕ. 

Καλούμε την εργοδοσία της SPEEDEX να καθίσει στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ΣΣΕ, να διασφαλίσει τα 

ματα των εργαζομένων και τις θέσεις εργασίας τους. 

Για την ΟΙΥΕ  
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χαιρετίζει την μαζική και επιτυχημένη κινητοποίηση που είχαν 

, απόρροια του αγώνα που δίνει το 

, μήνες τώρα, για την 

υπογραφή της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κόντρα 

εταιρείας που αρνείται να 

συνάψει επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με στόχο να 

ίωμα, σε μια περίοδο αύξησης του 

Ο δίκαιος αγώνας για συλλογικές συμβάσεις είναι υπόθεση όλων μας.  

παρούσα σε όλες τις δράσεις του Σωματείου 

 στο πλάι του 

στον αγώνα που 

προγραμμάτισαν για να επιτευχθεί ο στόχος της υπογραφής της ΣΣΕ.  

να καθίσει στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ΣΣΕ, να διασφαλίσει τα 

ματα των εργαζομένων και τις θέσεις εργασίας τους.  


