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ΟΙ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ  

ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΣΙ ΑΠΕΡΓΙΕ 

Ζ ΜΑΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΑΠΗΖ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ 

 
Ο Πξωζππνπξγόο επεδίωμε λα πεξάζεη ην κήλπκα, όηη ηηο απεξγίεο ηηο πξνθαινύλ 

ιίγνη. Σηο απεξγίεο ηηο πξνθαινύλ νη πνιηηηθέο ηεο Κπβέξλεζεο. 

Οη εξγαδόκελνη ζα απεξγνύλ όζν νη πνιηηηθέο, πνπ εθαξκόδνληαη, πιήηηνπλ ηηο 
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο. Απηό είλαη ην κήλπκα ηεο ΟΤΟΕ πξνο θάζε θαηεύζπλζε. 

Ζ ΟΣΟΔ πηζηεύεη όηη: 

- Μεηαξξύζκηζε δελ είλαη ν ζθόπηκνο απνπξνζαλαηνιηζκόο ηεο θνηλήο γλώκεο 
θαη ε δεκηνπξγία εληππώζεωλ. 

- Πξόνδνο δελ είλαη κηα αλάπηπμε πνπ πιήηηεη επζέωο ηνπο εξγαδόκελνπο. 

- Πξόνδνο είλαη ε πξνζηαζία ηωλ ζεζκώλ ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηηο πιινγηθέο 
πκβάζεηο λα απνηεινύλ ηνλ θαη’ εμνρήλ δεκνθξαηηθό ζεζκό. 

- Πξόνδνο είλαη ε ζηήξημε ηεο θνηλωλίαο θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ, πνπ θξάηεζαλ 
όξζηα ηε ρώξα κέζα ζηελ θξίζε. 

 

Σελ απεξγία θαη ηηο θιηκαθνύκελεο αληηδξάζεηο πξνθαινύλ νη πνιηηηθέο ηεο 
Κπβέξλεζεο, ε νπνία επηρεηξεί: 

 Να δηαιύζεη ην ζεζκό ηωλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεωλ Εξγαζίαο θαη ηε δηαδηθαζία ηωλ 
ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεωλ. 

 Να απνξπζκίζεη πιήξωο ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

 

Μέζα από ην Ννκνζρέδην επηρεηξείηαη : 

 Η απνδπλάκωζε ηωλ Κιαδηθώλ Σπκβάζεωλ Εξγαζίαο, κε αιιεπάιιεια «ρεηξνπξγηθά» 
ρηππήκαηα, ππξνδνηώληαο έλα λέν θύθιν εζωηεξηθήο ππνηίκεζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο 
εξγαζίαο. 

 Αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηε ζέζπηζε ηνπηθώλ δωλώλ «ππνθαηώηαηωλ» κηζζώλ θαη 
ξπζκίζεωλ. 

 Καηαξγείηαη μαλά, ε αξρή ηεο επλνϊθόηεξεο γηα ηνλ εξγαδόκελν ξύζκηζεο θαη ε 
δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηωλ θιαδηθώλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεωλ Εξγαζίαο ζην ζύλνιν 
ηωλ εξγαδνκέλωλ θάζε θιάδνπ. 

 Φξάδεη γηα ηα πεξηζζόηεξα ζπλδηθάηα ην δξόκν πξνο ηε Δηαηηεζία.  



 2 

 

 

Όκωο ν θνηλωληθόο δηάινγνο είλαη βαζηθόο όξνο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ε 

Κπβέξλεζε κε ην λα επηδηώθεη λα θαηαξγήζεη ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο ζέηεη δήηεκα 

δεκνθξαηίαο. 

Ζ ΟΣΟΔ έρεη θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη δεηά από ηελ Κπβέξλεζε λα 

κελ επηρεηξήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, πνπ πιήηηνπλ ηε ζπιινγηθή 

δηαπξαγκάηεπζε. 

Απάληεζε ζε όια απηά δελ δόζεθε από ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ Πξωζππνπξγό. 

Γελ ππνρωξνύκε, ζπλερίδνπκε ηηο θηλεηνπνηήζεηο. 

Πξνρωξάκε ζηε δηνξγάλωζε ελεκεξωηηθώλ εθδειώζεωλ γηα ηνπο 

ηξαπεδνϋπάιιεινπο ζε όιε ηελ Διιάδα. 

Έρνπκε δεηήζεη ήδε ζπλαληήζεηο κε ηνλ Πξωζππνπξγό θαη όινπο ηνπο πνιηηηθνύο 

αξρεγνύο θαη πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζή ηνπο.  

Ζ ΜΑΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΑΠΗΗΖ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ. 

 

 

ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ΣΖ ΟΣΟΔ 

 


