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Οι εργαζόμενοι απαντούν με ενότητα και 

αγωνιστικότητα στην επίθεση της κυβέρνησης 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 24/09 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Το συμμαχικό μέτωπο Κυβέρνησης – Εργοδοτών, υπό την καθοδήγηση του ΣΕΒ, φέρνουν 

στη Βουλή προς ψήφιση το δήθεν ¨αναπτυξιακό¨ πολυνομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά 

υλοποιεί το σχέδιο για ¨ανάπτυξη¨ με μείωση μισθών και αποδιοργάνωση των 

εργασιακών σχέσεων, αφού περιλαμβάνει πάνω από 20 άρθρα για τις εργασιακές 

σχέσεις. 

Το νομοσχέδιο συνιστά ένα νέο αντεργατικό Μνημόνιο, το οποίο αποτελεί τον «τρίτο 

γύρο» και πάει τους εργαζόμενους πίσω από όλα τα προηγούμενα Μνημόνια μαζί! 

Πρόκειται για ένα νέο αντεργατικό έκτρωμα, που με ακραίο ρεβανσιστικό και 

εκδικητικό τρόπο, καταργεί τα όσα θετικά μέτρα ψηφίστηκαν για τους εργαζόμενους 

μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα των δανειστών τον Αύγουστο του 2018, 

δίνοντας «γη και ύδωρ» στους εργοδότες. 

Και πιο συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προβλέπονται: 

 Κατάργηση ουσιαστικά των Κλαδικών Συμβάσεων αφού με πολύ ελαστικά και 

αόριστα κριτήρια μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις (λόγω π.χ. οικονομικών 

προβλημάτων) από Κλαδικές Συμβάσεις. 

 Καταργείται η επεκτασιμότητα και η ευνοϊκή ρύθμιση (υπερίσχυση της καλύτερης 

για τον εργαζόμενο Σύμβασης) με αποτέλεσμα να υπερισχύουν οι Επιχειρησιακές 

έναντι των Κλαδικών. 

 Κατάργηση ουσιαστικά της διαιτησίας με το πρόσχημα της εξάντλησης των 

ενεργειών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για επίτευξη συμφωνίας, και 

καταργώντας έτσι το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων (να 
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θυμίσουμε εδώ την προσφυγή της ΟΤΟΕ στη διαιτησία όταν η Εθνική Τράπεζα το 

2009 δεν προσερχόταν στο διάλογο για υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης) 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Η ολομέτωπη και σκληρή επίθεση στις δυνάμεις της εργασίας, από την ακραία 

νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που σε απόλυτη σύμπλευση με τον 

ΣΕΒ υλοποιούν το σχέδιο για αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων και κατάργησης των 

πρώτων θετικών μέτρων που πάρθηκαν μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, 

πρέπει να βρει το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο και αποφασισμένο να 

διαφυλάξει τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Η παράταξή μας σε αυτό το πνεύμα και με ενωτική διάθεση, στη σημερινή συνεδρίαση 

της Εκτελεστικής Γραμματείας και στην κατεύθυνση της ομόφωνης απόφασης του 

Εργατικού Κέντρου Αθήνας (αφού η ΓΣΣΕ λόγω της διορισμένης διοίκησης δεν μπορεί 

να αποφασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις) κατέθεσε πρόταση για απεργιακή 

κινητοποίηση στις 24/09/2019, η οποία ήταν και η τελική απόφαση της 

Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, που θεωρούν ότι αυτή η επίθεση στις 

δυνάμεις της εργασίας θα έχει και επόμενα στάδια και είναι έτοιμες να αγωνιστούν για 

την απόκρουσή της, να παραμερίσουν τα όποια μικροκομματικά ή μικροπαραταξιακά 

οφέλη και να πιάσουμε πάλι όλοι μαζί το νήμα των αγώνων για: 

 Προστασία της εργασίας  

 Αύξηση αμοιβών που στοχεύουν στην ανάπτυξη  

 Υπεράσπιση των κλαδικών μας συμβάσεων 

 Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης  

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ  

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ της ΟΤΟΕ ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2019 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑ, 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΩΡΑ 11.00 

 

Η Γραμματεία της 
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