
 

 

 

 

 
Αζήλα, 19 επηεκβξίνπ 2019 

 
 

 
 

ΟΧΙ ΣΟ ΞΗΛΩΜΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

 

ΟΧΙ ΣΗΝ ΤΠΟΝΟΜΕΤΗ  

ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΘΕΜΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ!!! 

 

 
 

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ ΟΣΟΕ  

ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 24 του ΕΠΣΕΜΒΡΗ 

 
 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  

 

Βριζκόμαζηε ζε μια πολύ κρίζιμη καμπή όζον αθορά ηα εργαζιακά μας δικαιώμαηα. 

 

Πίζω από ηα κεγάια ιόγηα γηα ηε κείωζε ηνπο αλεξγίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ππνδειωκέλεο εξγαζίαο, ε Κπβέξλεζε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνύ  πνιπλνκνζρεδίνπ γηα ηηο 

ζπιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, απεηιεί επζέωο κε νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο, 

ελώ ζεζπίδεη λέα εκπόδηα ζηε κνλνκεξή πξνζθπγή ζηε Δηαηηεζία 

 

Η ΟΣΟΕ ζηήξημε έσο ηψξα κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο, ηηο νπνίεο 

ζεσξεί νκπξέια πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ θαη φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

Η ΟΣΟΕ αθφκε θαη κέζα ζηελ θξίζε, ήηαλ απφ ηηο ιίγεο Οκνζπνλδίεο πνπ θαηάθεξε 

λα έρεη θιαδηθή ζχκβαζε, πξνζηαηεχνληαο ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ηνπο κηζζνχο, ηε 

πξννπηηθή φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 
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Γηα εκάο ε Κιαδηθή χκβαζε είλαη ην αλάρσκα απέλαληη ζε θάζε κνξθήο απζαηξεζίαο 

ηεο εξγνδνζίαο. 

Απνηειεί ζεκαία καο, δελ ζα επηηξέςνπκε ηελ θαηάξγεζε ηεο.  

 

Η Κπβέξλεζε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πνιπλνκνζρεδίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο,   
 

1. εηζάγεη επξχηαηεο εμαηξέζεηο επηρεηξήζεσλ ή θαη ηνπηθψλ ζπκθσληψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ φξσλ εζληθψλ θιαδηθψλ ή θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ Ε., κε 

απνηέιεζκα λα απνδπλακψλνληαη νη Κιαδηθέο πκβάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

ππνλνκεχνληαη.  

2. βάδεη πξφζζεηνπο θξαγκνχο θαη εμαηξέζεηο ζηελ επέθηαζε ησλ θιαδηθψλ Ε.. 

3. ζεζπίδεη λέα εκπφδηα ζηε κνλνκεξή πξνζθπγή ζηε Δηαηηεζία, αθφκα θαη φηαλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ε Μεζνιάβεζε απνηχρνπλ εμαηηίαο ηεο άξλεζεο ησλ 

εξγνδνηψλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ.  

4. Ππξνδνηεί λέεο εζηίεο ηξηβψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ηελ ηζρχ ησλ θιαδηθψλ Ε, 

λέεο πηέζεηο κείσζεο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ , λέα  αλαζθάιεηα δηθαίνπ. 

 

Είλαη θαλεξό όηη ε Κπβέξλεζε επηδηώθεη : 

 

 

 λα απνδπλακψζεη, κε αιιεπάιιεια «ρεηξνπξγηθά» ρηππήκαηα, ηηο Κιαδηθέο Ε,  

 λα αλνίμεη ηνλ δξφκν γηα ηε ζέζπηζε ηνπηθψλ δσλψλ «ππνθαηψηαησλ»  κηζζψλ θαη 

ξπζκίζεσλ.   

 λα θαηαξγήζεη μαλά, κε λόκν θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ πξάμε, ηελ αξρή ηεο 

επλντθφηεξεο γηα ηνλ εξγαδφκελν ξχζκηζεο θαη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ 

θιαδηθψλ Ε ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε θιάδνπ, παξ’ όηη ε ρώξα βγήθε από 

ηα κλεκόληα. 

 λα θξάμεη, γηα ηα πεξηζζφηεξα ζπλδηθάηα, ην δξφκν πξνο ηε Δηαηηεζία. Η κνλνκεξήο 

πξνζθπγή ζε απηήλ γίλεηαη ζρεδόλ απαγνξεπηηθή, ηδίωο γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο ΣΣΕ ηνπ 

ηδηωηηθνύ ηνκέα, αθνύ θαηά θαλόλα δελ έρνπλ επξύηεξεο επηπηώζεηο ζην δεκόζην ζπκθέξνλ 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, όπωο πξνβιέπεη ε αληίζηνηρε δηάηαμε.  
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Πξνρσξάκε δπλακηθά κε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

 

 Η Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ ζηε ζπλεδξίαζή ηεο  πνπ έγηλε ζηηο 19/9/2019, 

απνθάζηζε: 

 ηελ πξνθήξπμε 24σξεο παλειιαδηθήο απεξγίαο ζηνλ θιάδν ηελ Σξίηε 24/9/2019  

 

Ζεηάκε απφ ηελ Κπβέξλεζε : 

 

 λα πάξεη πίζσ ηηο παξεκβάζεηο ηεο γηα ηηο Ε θαη ηε Δηαηηεζία, παξεκβάζεηο πνπ 

εθζεκειηψλνπλ φιν ην ζχζηεκα ησλ Ε θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα, 

ελσ ππξνδνηνχλ έλα λέν θχθιν εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο 

εξγαζίαο. 

 λα ζεβαζηεί ηηο αξρέο ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ Ε,  ηα 

ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηε ζπιινγηθή απηνλνκία 

 λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ νκαιφηεηα ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη λα επαλαθέξεη 

ην 6κελν επέθηαζεο ηεο δηάξθεηαο ησλ Ε κεηά ηε ιήμε ηνπο θαη ηεο πιήξνπο 

κεηελέξγεηαο ησλ φξσλ ηνπο. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 24 του ΕΠΣΕΜΒΡΗ  

 

ΑΠΑΝΣΑΜΕ  

 

ΣΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΞΗΛΩΜΑΣΟ ΣΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ Ε  

ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ !!! 

 

ΣΑ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΑ ΧΕΔΙΑ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ  

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΟΤΝ!!! 

 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ ΟΣΟΕ 

 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο, 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

       ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ             ΑΥΘΛΛΕΑ  ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 

 


