
 

 

 

 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

ΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, 

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! 
 

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ! 
 

 

Νέα 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ  

την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 του ΟΚΤΩΒΡΗ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Με διατάξεις για τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα που περιέλαβε στο Αναπτυξιακό 
Πολυνομοσχέδιο, χωρίς διάλογο με τα συνδικάτα και τους κοινωνικούς φορείς, η Κυβέρνηση 
επιχειρεί να ακυρώσει τις κλαδικές ΣΣΕ, να ξηλώσει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, να 
υπονομεύσει τον ρόλο και τη λειτουργία των συνδικάτων.   

Η ΟΤΟΕ ήταν μια από τις λίγες Ομοσπονδίες που κατάφερε μέσα στην κρίση να κρατήσει 
ενεργό τον κορυφαίο θεσμό των κλαδικών ΣΣΕ. Διασφάλισε, έτσι, τα  θεμελιώδη εργασιακά 
δικαιώματα του κλάδου ακόμα και στα δυσκολότερα  χρόνια των μνημονίων.  

Παράλληλα, η ΟΤΟΕ προάσπισε σθεναρά, μαζί με τη ΓΣΕΕ, το συνταγματικό δικαίωμα της 
προσφυγής των εργαζομένων στη Διαιτησία ώς έσχατη λύση όταν οι διαπραγματεύσεις 
οποιουδήποτε επιπέδου αποτύχουν. Οι αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας, που 
επανέφεραν το συνταγματικό αυτό δικαίωμα χωρίς αστερίσκους και φραγμούς, μας δικαίωσαν. 

Σήμερα, οι κλαδικές ΣΣΕ παραμένουν η βάση και η ασπίδα για τα εργασιακά δικαιώματα 
ολόκληρου του κλάδου. Είναι, ταυτόχρονα, η απαραίτητη αφετηρία για ουσιαστικές 
επιχειρησιακές διαπραγματεύσεις και ΣΣΕ, που συμπληρώνουν και βελτιώνουν τα κλαδικά 
δικαιώματα.  

Χωρίς ΣΣΕ, χωρίς μαζικά και αποτελεσματικά συνδικάτα, χωρίς ισχυρούς και 
αδιαμφισβήτητους εργασιακούς θεσμούς, ο κάθε εργαζόμενος είναι μόνος και αδύναμος 
απέναντι στον εργοδότη, σε μια εποχή γεμάτη απειλές και προκλήσεις για τον ίδιο, την 
εργασία και τα δικαιώματά του.   

Σήμερα, με προμετωπίδα την ανάπτυξη και κάποιες μεμονωμένες διευθετήσεις σε ατομικά εργασιακά 
δικαιώματα, η αποτελεσματικότητα των οποίων θα κριθεί στην πράξη, η Κυβέρνηση επιχειρεί 
«χειρουργικά», αλλά καίρια χτυπήματα σε θεμελιώδεις εργασιακούς θεσμούς:  

 βάζει στο στόχαστρο τις κλαδικές ΣΣΕ, εισάγοντας πολλαπλές εξαιρέσεις στην αρχή της 
ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης, τόσο στο εσωτερικό κάθε κλάδου όσο και σε 
τοπικό επίπεδο, με κίνδυνο οι εξαιρέσεις να γίνουν η νέα «κανονικότητα».  
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 πυροδοτεί νέες εστίες τριβών και αμφισβητήσεων για την ισχύ των κλαδικών ΣΣΕ, νέες 
πιέσεις μείωσης του Ενιαίου Μισθολογίου, νέα  ανασφάλεια δικαίου, για το τι τελικά θα ισχύει 
και τι όχι. 

 εισάγει νέα εμπόδια στην επέκταση των ΣΣΕ στο σύνολο κάθε κλάδου, δημιουργώντας 
συνθήκες νόθευσης του ανταγωνισμού, εργασιακού ντάμπινγκ και ευρείας εργασιακής 
απορύθμισης.   

 επιχειρεί να καταργήσει ξανά, με νόμο και πολύ περισσότερο στην πράξη, την αρχή της 
ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης και τη δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών 
ΣΣΕ , παρ’ ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. 

 τορπιλίζει τον απαραίτητο, σήμερα περισσότερο από ποτέ, κοινωνικό διάλογο και την 
ύπαρξη συλλογικών ρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα. 

 εισάγει νέους φραγμούς για την πρόσβαση των κλαδικών αλλά και επιχειρησιακών 
συλλογικών διαφορών στη Διαιτησία. Περιορίζει ανεπίτρεπτα ένα κατοχυρωμένο 
συνταγματικό δικαίωμα, το έσχατο μέσο άμυνας των εργαζομένων  απέναντι στον εργοδότη 
που αρνείται να διαπραγματευθεί ώστε να λήξει η ισχύουσα ΣΣΕ, να μην υπάρξει νέα και στη 
συνέχεια  να επιβάλει μονομερώς τις επιλογές του.  

 θεσμοθετεί έντονα αμφισβητούμενες παρεμβάσεις στη συλλογική αυτονομία, στην 
άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και στον τρόπο λειτουργίας των 
συνδικάτων, αφήνοντας μάλιστα κρίσιμες λεπτομέρειες (για τη δομή, την τήρηση και την 
αξιοποίηση των μητρώων μελών, την ηλεκτρονική ψηφοφορία κλπ) να προσδιοριστούν εκτός 
Βουλής, με Υπουργική Απόφαση.  

Εάν αυτή είναι η Ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση, μια ανάπτυξη χωρίς τους 
εργαζόμενους, μια ανάπτυξη σε βάρος των αμοιβών και των συλλογικών δικαιωμάτων, μια 
ανάπτυξη οπισθοδρόμησης σε παρωχημένες και αποτυχημένες λογικές εσωτερικής 
υποτίμησης και υποβάθμισης της εργασίας,  

ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε!!! 

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω και ενόψει της συζήτησης του αναπτυξιακού  πολυνομοσχεδίου 
στη Βουλή, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ στη συνεδρίασή της  που έγινε στις 
30/9/2019, αποφάσισε: 

 την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον κλάδο την Τετάρτη  2/10/2019  

 

Η ΟΤΟΕ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες της και προχώρα σε: 

 Συναντήσεις με όλα τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις 
της για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. 

 Εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα με συγκεντρώσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
σε βάθος όλοι οι τραπεζοϋπάλληλοι και τα Τοπικά ΜΜΕ, για τις αλλαγές που 
φέρνει το νο0μοσχεδιο της κυβέρνησης στις εργασιακές σχέσεις. 

 Ζητά από την ΓΣΕΕ να συντονίσει τον αγώνα όλων των εργαζομένων της χώρας 
ώστε να μην περάσουν οι αντεργατικές διατάξεις του Νομοσχεδίου. 
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Ζητάμε από την Κυβέρνηση : 

 να πάρει πίσω τις παρεμβάσεις της για τις ΣΣΕ και τη Διαιτησία. Παρεμβάσεις που 
εκθεμελιώνουν όλο το σύστημα των ΣΣΕ και των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα, 
ενω πυροδοτούν ένα νέο κύκλο εσωτερικής υποτίμησης, μείωσης μισθών και 
υποβάθμισης της εργασίας. 

 να σεβαστεί τις αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επέκτασης των ΣΣΕ,  τα 
συνταγματικά δικαιώματα και τη συλλογική αυτονομία 

 να αποκαταστήσει πλήρως την ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις και να επαναφέρει 
το 6μηνο επέκτασης της διάρκειας των ΣΣΕ μετά τη λήξη τους, καθώς και την πλήρη 
μετενέργεια των όρων τους. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Τώρα είναι η ώρα να στείλουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ , το δικό μας αποφασιστικό μήνυμα!!!  

Αυτά τα σχέδια της Κυβέρνησης μας αφορούν όλους!!! 

Κανείς κλάδος, εργασιακός χώρος ή εργαζόμενος δεν είναι στο απυρόβλητο!!! 

Την Τετάρτη 2 του Οκτώβρη 

 Κλιμακώνουμε τον αγώνα εναντια στο ξήλωμα των κλαδικών ΣΣΕ και των εργασιακών 
μας δικαιωμάτων 

 Απαντάμε στις μεθοδεύσεις όσων ονειρεύονται  μια  ανάπτυξη χωρίς τους 
εργαζόμενους!   

 Βάζουμε φραγμό στα σχέδια όσων ονειρεύονται εργασιακούς θεσμούς κομμένους και 
ραμμένους στα μέτρα του κάθε κακόπιστου, παραβατικού, κερδοσκόπου εργοδότη!   

 

ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!! 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ             ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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