
 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.  15306 

Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2019  

 

Προς τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Κύριο 

Ιωάννη Βρούτση 

 

Θέκα:  Θέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΕ γηα ηηο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ 

αλαπηπμηαθνύ πνιπλνκνζρεδίνπ. 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

Σν πνιπλνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, πεξηιακβάλεη, ζην Μέξνο ΙΒ’, θξίζηκεο, θαηά 

ηε γλώκε καο, παξεκβάζεηο ζηηο ζπιινγηθέο θπξίσο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

ην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο, κε ηελ παξνύζα επηζηνιή καο ζαο 

ζέηνπκε  ζπλνπηηθά ππόςε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΣΟΔ επ’ απηώλ.  

Επί ηνπ άξζξνπ 49:  

Δθ πξώηεο όςεσο, θαίλεηαη σο κηα δπλεηηθή ξύζκηζε, πνπ αθήλεη ηνλ πξώην ιόγν ζηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε, αθνινπζώληαο αλάινγεο πξαθηηθέο πνπ ηζρύνπλ θαη’ εμαίξεζε θαη κε 

απζηεξά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα, γηα κεκνλσκέλνπο όξνπο θαη κε εμαηξεηηθά 

πξνζσξηλό ραξαθηήξα θαη ζηελ Δπξώπε. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, από ηε ζπλδπαζκέλε αλάγλσζε θαη ησλ ινηπώλ πξνηεηλόκελσλ 

άξζξσλ (Άξζξα 51, 52) γηα ηε ζπξξνή θιαδηθώλ-επηρεηξεζηαθώλ Δ θαη εζληθώλ-ηνπηθώλ 

ξπζκίζεσλ, θαζώο θαη γηα ηελ επέθηαζε απηώλ, πξνθύπηεη όηη ε Κπβέξλεζε : 

 νπζηαζηηθά παξαθάκπηεη ηε βνύιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζε απηέο ηηο Δ κεξώλ , 

 νη εμαηξέζεηο θαηαιήγνπλ θαλόλαο, ζηε ζπξξνή θιαδηθώλ-επηρεηξεζηαθώλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηε ζπξξνή εζληθώλ κε ηνπηθέο θιαδηθέο Δ. Καη ηνύην ρσξίο θακκία 

δέζκεπζε γηα ηνπο εξγνδόηεο πνπ ζα εμαηξεζνύλ, ζε όξνπο ι.ρ. απαγόξεπζεο 

απνιύζεσλ ή άιισλ κνξθώλ κείσζεο πξνζσπηθνύ γηα όζν δηάζηεκα ζα ηζρύεη γηα 

απηνύο ε εμαίξεζε.  
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Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνύλ λα ηζρπξηζζνύλ όηη εκπίπηνπλ ζηα θαη’ 

αξρήλ ραιαξά θξηηήξηα ηνπ λνκνζρεδίνπ. Θα έπξεπε, αληίζεηα, ηα θξηηήξηα απηά λα 

ηύρνπλ εμαξρήο κηαο απζηεξήο θαη πεξηνξηζηηθήο εμεηδίθεπζεο θαη λα κελ αθεζνύλ ζηελ 

επρέξεηα κηαο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε πηνζέηεζε ησλ 

πξνηεηλόκελσλ εμαηξέζεσλ, πνπ ηειηθά ιεηηνπξγνύλ ζε όια ηα επίπεδα ζπξξνήο θαη 

επέθηαζεο ησλ Ε, ζα γίλεη θαλόλαο θαη νη ηζρύνληεο κέρξη ζήκεξα εξγαζηαθνί 

θαλόλεο, εμαίξεζε! 

Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε εηζαγσγή ξεηξώλ θαη εμαηξέζεσλ, πνπ εμ αληηθεηκέλνπ 

ππνλνκεύνπλ ηνλ ξπζκηζηηθό ξόιν θαη ηε ζεκαζία ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ γηα έλα ζύγρξνλν 

θαη πγηή αληαγσληζκό έληαζεο γλώζεο, πνηόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, ν νπνίνο δελ ζα ζηεξίδεηαη 

ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ακνηβώλ θαη ησλ όξσλ εξγαζίαο, νύηε ζηελ έμαξζε ησλ αληζνηήησλ, 

θηλδπλεύεη λα θαηαζηεί κηα «λέα θαλνληθόηεηα».  

Καηά ζπλέπεηα, κε ηηο πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο νη θιαδηθέο Δ θηλδπλεύνπλ λα θαηαιήμνπλ 

θελέο πεξηερνκέλνπ. Να κεηαηξαπνύλ ζε πεδίν ζπλερώλ ηξηβώλ θαη αληεγθιήζεσλ αλάκεζα 

ζηα κέξε γηα ηελ εκβέιεηα ησλ δηαηάμεσλ, δεκηνπξγώληαο αλαζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο πνπ απηέο θαιύπηνπλ, αιιά θαη πηέζεηο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο εξγνδόηεο 

γηα πεξαηηέξσ κεηώζεηο ησλ ειάρηζησλ θιαδηθώλ ακνηβώλ, ζηα επίπεδα εθείλσλ πνπ ζα 

ηζρύνπλ γηα ηνπο εμαηξνύκελνπο εξγνδόηεο.  

 

Επί ηνπ άξζξνπ 50  

Είλαη θξίζηκν ην πώο ζα απνζαθεληζζνύλ θαη ζα αμηνπνηεζνύλ ζηε ζπλέρεηα νη  

πξνηεηλόκελεο ζην άξζξν απηό ξπζκίζεηο γηα ηα κεηξώα ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ 

εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ, εηδηθά όζνλ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ζηελ 

αξκνδηόηεηα θαη ηθαλόηεηα γηα δηαπξαγκάηεπζε, ζηηο επεθηάζεηο πιινγηθώλ πκβάζεσλ 

Δξγαζίαο ή θαη ζε άιια επαίζζεηα δεηήκαηα πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Πνιιά από απηά 

κέλνπλ αλνηθηά γηα ξύζκηζε κε Τπνπξγηθή Απόθαζε, γηα ηελ νπνία δεηείηαη, θαη’ αξρήλ, επξεία 

εμνπζηνδόηεζε. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ζέκαηα ςεθνθνξίαο ζηα νπνία πξνζηίζεηαη ε 

δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη γηα ηελ πξνθήξπμε απεξγίαο, όπνπ ε νπζία ηεο 

ξύζκηζεο παξαπέκπεηαη νκνίσο ζε Τπνπξγηθή Απόθαζε κε εμνπζηνδόηεζε από ηε Βνπιή. 

 

Επί ηνπ άξζξνπ 51.  

Με ηελ πξνζζήθε πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 λ.1876/90 παξαβηάδεηαη επζέσο 

ε βνύιεζε ησλ κεξώλ ηεο θιαδηθήο ξύζκηζεο θαη ν ηζρύσλ λόκνο πεξί ζπξξνήο ησλ 

πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο.  

Δθόζνλ ηα ίδηα ηα κέξε ηεο θιαδηθήο Δ δελ ζειήζνπλ λα βάινπλ ξήηξα εμαίξεζεο, (δηόηη ι.ρ. 

δελ ζέινπλ λα λνκηκνπνηήζνπλ ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ ή εξγαζηαθνύ ληάκπηγθ ζηνλ 

θιάδν ηνπο, ή δελ επηζπκνύλ λα πξηκνδνηήζνπλ κε βηώζηκεο επηρεηξήζεηο, ή λα 

εμππεξεηήζνπλ κεκνλσκέλνπο επελδπηέο), ν λνκνζέηεο επηρεηξεί λα ηελ επηβάιεη 

ππνρξεσηηθά.  
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Καηαξγεί κε ηνλ ηξόπν απηό ηελ αξρή ηεο εύλνηαο γηα ηνλ εξγαδόκελν ζηε ζπξξνή Κιαδηθήο-

Δπηρεηξεζηαθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο. Οπζηαζηηθά επηζηξέθεη, παξά ηε ιήμε ησλ 

κλεκνλίσλ, ζηελ πξνεγνύκελε, εμόρσο πξνβιεκαηηθή, κλεκνληαθή ξύζκηζε.  

Οη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα κηαο ηέηνηαο θξίζηκεο παξέκβαζεο παξαπέκπνληαη ζε 

Τπνπξγηθή Απόθαζε. Θπκίδνπκε εδώ όηη Δπηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 

εμαθνινπζνύλ λα κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ, ειιείςεη πξσηνβάζκηνπ ζσκαηείνπ, αθόκα θαη 

ελώζεηο πξνζώπσλ, κε ηα γλσζηά δξακαηηθά απνηειέζκαηα ζε βάξνο ησλ θιαδηθώλ Δ θαη 

ππέξ ηεο άλαξρεο απνδηάξζξσζεο-απνθέληξσζεο ησλ .Γ. θαηά ηε κλεκνληαθή πεξίνδν.  

Σα παξαπάλσ επηβεβαηώλνληαη κε ηε λέα παξ. 3, όπνπ ξεηώο πξνβιέπεηαη, ρσξίο θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ή δέζκεπζε ι.ρ. γηα απνηξνπή απνιύζεσλ από ηνπο 

εμαηξνύκελνπο ηνπηθνύο εξγνδόηεο,  όηη ζε ηνπηθό επίπεδν ε «εμαίξεζε» θαζίζηαηαη κηα 

λέα «θαλνληθόηεηα». Σνύην κπνξεί θάιιηζηα λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ πξνώζεζε ηνπηθώλ 

δσλώλ κε θιαδηθνύο «ππνθαηώηαηνπο» θαη ππνβαζκηζκέλε εξγαζία, κε ζηόρν ηελ 

πξνζέιθπζε επελδύζεσλ. Όκσο, ηη είδνπο επελδπηέο κπνξεί λα πξνζειθύζνπλ ηέηνηεο δώλεο 

παξσρεκέλεο «αληαγσληζηηθόηεηαο», εθεί πνπ ε ρώξα ρξεηάδεηαη πξσηίζησο ηερλνινγηθή θαη 

θαηλνηνκηθή αλαβάζκηζε;  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζεσξνύκε όηη νη όξνη 2 θαη 3 πνπ πξνζηίζεληαη ζην άξζξν 10 λ. 

1876/90 πξέπεη λα απαιεηθζνύλ. 

Επί ηνπ άξζξνπ 52.  

Με ηηο πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ζην άξζξν 11 λ.1876/90 γηα ηελ επέθηαζε ησλ 

πιινγηθώλ πκβάζεσλ θαη ζε κε κέιε ησλ ζπκβαιινκέλσλ νξγαλώζεσλ, ε δπλαηόηεηα 

εμαίξεζεο από θιαδηθέο Δ, επηβάιιεηαη θαη ζην επίπεδν ηεο επέθηαζεο ησλ Δ, 

παξαθάκπηνληαο ηε βνύιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ.  

Σόζν ε νπζία ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, όζν θαη ε θξίζηκε εθαξκνγή ηεο, παξαπέκπνληαη 

θαη πάιη ζε Τπνπξγηθή απόθαζε, ε νπνία ζα εμεηδηθεύεη, κεηά από απιή γλώκε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο, ηηο πεξηπηώζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα 

εμαηξνύληαη. 

ε κηα ρώξα όπσο ε Διιάδα, κε θαηαθεξκαηηζκέλεο παξαγσγηθέο δνκέο θαη εμαηξεηηθά 

αξξύζκηζηεο αγνξέο εξγαζίαο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θιάδνπο, είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

εμαηξεηηθά δύζθνιν λα ππάξμεη επέθηαζε κηαο θιαδηθήο Δ κε ην θξηηήξην ηνπ 51%.  

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο επέθηαζεο, ηελ θνηλσληθά αλαγθαία πξναγσγή ηνπ θνηλσληθνύ 

δηαιόγνπ ζε θιαδηθό επίπεδν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ξπζκηζηηθήο εκβέιεηαο ησλ Ε, ε 

πιεηνςεθία ηεο «Επηηξνπήο νθώλ» γηα ηηο βέιηηζηεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο 

ζπληζηνύζε ηελ πηνζέηεζε θαη ελαιιαθηηθώλ πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο.  
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Αληίζεηα, κε ηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 52, καδί κε ηηο εμαηξέζεηο, ηίζεληαη 

θαη πξόζζεηεο πξνϋπνζέζεηο, πνπ ηζρύνπλ ζσξεπηηθά, κε πξνθαλή ζηόρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηπηώζεσλ επέθηαζεο θαη θήξπμεο ππνρξεσηηθώλ Ε, δειαδή 

ηελ αθύξσζε θαη ηεο παξακηθξήο δπλαηόηεηαο επέθηαζεο ησλ θιαδηθώλ Ε. 

Επί ηνπ Άξζξνπ 53 . 

Με ηηο πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ζηνλ θνκβηθό ζεζκό ηεο Δηαηηεζίαο (άξζξν 16 λ. 

1876/90) δηαηεξνύληαη, θαη’ αξρήλ, απηνύζηα όια ηα πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία πνπ εηζήρζεθαλ 

ζηε Γηαηηεζία κεηά από ηε ζηξεβιή εθαξκνγή από ηηο πξνεγνύκελεο Κπβεξλήζεηο ηεο 

απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (2307/2014), ε νπνία εθδόζεθε ύζηεξα από ηε 

ζρεηηθή πξνζθπγή ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΟΣΟΔ.  

Η ελ ιόγσ απόθαζε επέβαιε σο ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηελ επαλαθνξά -ρσξίο 

απνθιεηζκνύο, πέξαλ ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο απνηπρίαο ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ηεο 

Μεζνιάβεζεο-  ηεο κνλνκεξνύο πξνζθπγήο ζηε Γηαηηεζία, πνπ είρε αξρηθά θαηαξγήζεη ε ΠΤ 

6/2012.  

Καηά ηε γλώκε καο, κε ηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε: 

 δηαηεξείηαη, θαηά ηα ινηπά, έλα ππέξκεηξα λνκηθνπνηεκέλν, αβέβαην σο πξνο ηελ ηειηθή 

εγθπξόηεηα θαη θαλνληζηηθή ηζρύ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ρξνλνβόξν ζύζηεκα Γηαηηεζίαο,  

 καηαηώλεηαη, νπζηαζηηθά, ε δπλαηόηεηα πξνζθπγήο ζηε Δηαηηεζία γηα ηηο 

επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο δηαθνξέο εξγαζίαο, αθνύ απηέο θαηά θαλόλα δελ έρνπλ 

«επξύηεξεο επηπηώζεηο ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ζηελ νηθνλνκία θαη ζην δεκόζην 

ζπκθέξνλ».  

 ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο πξνζθπγήο δηαηεξείηαη εάλ ε ζπιινγηθή δηαθνξά αθνξά ζηε 

ζύλαςε πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο θαη κόλν εθόζνλ : 

o α) έρνπλ νξηζηηθά απνηύρεη νη δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ησλ κεξώλ, απνηπρία ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη πιένλ κε εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθνύο αιιά θαη 

ακθίζεκνπο όξνπο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο ιόγνπο αθπξόηεηαο ησλ 

Γηαηηεηηθώλ Απνθάζεσλ, ζπλεπώο ηηο λνκηθέο δηαθνξέο, ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη 

ηελ αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη  

o β) ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο επηβάιιεηαη από ππαξθηό ιόγν γεληθόηεξνπ 

θνηλσληθνύ ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζπλδεόκελν κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Σν ύληαγκα, άξζξν 22 παξ. 2, επηβάιιεη κόλνλ ην (α). Σν (β) 

πξνζηίζεηαη σο εξκελεία ησλ ζπζηάζεσλ ηεο ΓΟΔ, όπσο ηηο αληηιακβάλεηαη ε 

εξγνδνηηθή πιεπξά θαη εηδηθόηεξα ν ΔΒ.  

 αληί λα εληζρύζεη νπζηαζηηθά ηα ρξνληθά πεξηζώξηα ησλ απεπζείαο ζπιινγηθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ - κε πιήξε επαλαθνξά ηεο ρξνληθήο επέθηαζεο ηζρύνο ησλ Δ 

(από 3 ζε 6 κήλεο) θαζώο θαη ηεο κεηελέξγεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ όξσλ ηνπο ζηα 

πξνεγνπκέλσο ηζρύνληα κε βάζε ηνλ λ. 1876/90-,  θαζώο θαη ην θύξνο θαη ηνλ ζεζκό 

ηεο Μεζνιάβεζεο θαη ηεο Δηαηηεζίαο, ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε εκκέλεη ζηελ 

θνηλσληθά εκπξεζηηθή ινγηθή επηβξάβεπζεο ηνπ θαθόπηζηνπ εξγνδόηε, πνπ ζα 

αξλείηαη λα ππαρζεί ζε νπνηαδήπνηε ζπιινγηθή ξύζκηζε ή αθόκα θαη λα 

δηαπξαγκαηεπζεί.
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Ελ θαηαθιείδη,  

 Οη πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπξξνή θαη ηελ επέθηαζε είλαη ην όρεκα γηα ηε 

ζηαδηαθή, αιιά βέβαηε απαμίσζε ζηελ πξάμε ησλ αξρώλ ηεο εύλνηαο θαη ηεο 

επέθηαζεο, κεζνδεύνληαο έλα λέν θύκα απνθέληξσζεο ησλ ζπιινγηθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ, έλα λέν θύκα εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο θαη απνξξύζκηζεο ησλ 

αγνξώλ εξγαζίαο ζε θιαδηθό θαη ηνπηθό επίπεδν.  

 Αληί κηαο ζύγρξνλεο αληαγσληζηηθόηεηαο εζηηαζκέλεο ζηε γλώζε, ζηελ 

πνηόηεηα θαη ζηελ θαηλνηνκία, πξηκνδνηείηαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, κηα 

αλαρξνληζηηθή εθδνρή ηεο. Η ηειεπηαία ζηεξίδεηαη κνλνκεξώο ζηε κεησκέλε ακνηβή 

θαη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ όξσλ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπιινγηθώλ ξπζκίζεσλ ζε όια ηα 

επίπεδα. 

 Επηρεηξείηαη ε επάλνδνο ζηηο κλεκνληαθέο ινγηθέο, πνπ θαηαθαλώο απέηπραλ λα 

βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηεο ρώξαο ζηε δηεζλή θιίκαθα αληαγσληζηηθόηεηαο, λα νδεγήζνπλ 

ζε βηώζηκε αλάπηπμε, λα δεκηνπξγήζνπλ εππξεπείο θαη βηώζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 Η πξνηεηλόκελε ξύζκηζε γηα ηε Δηαηηεζία είλαη αληηζπληαγκαηηθή (αληίζεηε ζηελ 

νκόθσλε απόθαζε ΟιΑΠ 25/2004 θαη ΟιηΕ 2307/2014), ζηξεβιή θαη επηιεθηηθή. 

Αθαηξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο πξνζθπγήο από ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ ζπλδηθάησλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, κε ζπλέπεηα ηελ αλππαξμία ζπιινγηθώλ 

ξπζκίζεσλ ζε όια ηα επίπεδα θαη  ηελ επηθξάηεζε ηειηθά ησλ αηνκηθώλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ήδε επηζεκάλακε, ε Οκνζπνλδία καο απνξξίπηεη απηέο ηηο 
επηινγέο. ηεξίδεη ηελ εθαξκνγή, ρσξίο πξνϋπνζέζεηο, ηεο αξρήο ηεο εύλνηαο ζηε 
ζπξξνή ησλ Ε, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο απηώλ θαη κε ελαιιαθηηθά 
θξηηήξηα. Απηά, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβξαβεύνληαη πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ 
ζε βάξνο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλεπώλ εξγνδνηώλ, λα κελ εληείλνληαη νη αληζόηεηεο 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θάζε θιάδνπ θαη λα κελ πξηκνδνηνύληαη παξσρεκέλεο, 
αλαπνηειεζκαηηθέο θαη θνηλσληθά εκπξεζηηθέο εθδνρέο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. 

Η Οκνζπνλδία καο είλαη επίζεο αληίζεηε ζην ζύλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηεο 
Κπβέξλεζεο ζην άξζξν 16 λ. 1876/90, επεηδή θαηά ηε γλώκε καο πεξηνξίδνπλ 
αλεπίηξεπηα έλα θαηνρπξσκέλν ζπληαγκαηηθό δηθαίσκα, ζπληάζζεηαη δε κε ηηο 
αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο ΓΕΕ.  

 

Κύξηε Τπνπξγέ, 

Πηζηεύνπκε όηη ζα αληαπνθξηζείηε ζηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο καο.  

Γηα ην ζθνπό απηό, ζαο δεηάκε λα νξίζεηε ην ηαρύηεξν κηα ζπλάληεζε κε αληηπξνζσπεία 

ηεο ΟΣΟΕ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε επ’ απηώλ, έηζη ώζηε λα ζαο παξάζρνπκε θαη ηπρόλ 

αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο.  

 

Με εθηίκεζε, 

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                       Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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