
 
 
 
 
 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 

 
 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ  
ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!!! 
 

 
 

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ  
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 του ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
 

Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή όσον αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα. 

 

Πίσω από τα μεγάλα λόγια για τη μείωση τους ανεργίας και την καταπολέμηση της 

υποδηλωμένης εργασίας, η Κυβέρνηση, με τις διατάξεις του αναπτυξιακού  πολυνομοσχεδίου για τις 

συλλογικές εργασιακές σχέσεις, απειλεί ευθέως με ουσιαστική κατάργηση τις κλαδικές συμβάσεις, 

ενώ θεσπίζει νέα εμπόδια στη μονομερή προσφυγή στη ∆ιαιτησία 

 
Η ΟΤΟΕ στήριξε έως τώρα με όλες τις δυνάμεις τις κλαδικές συμβάσεις, τις οποίες 

θεωρεί ομπρέλα προστασίας των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων και όλων των 
εργαζομένων. 
 

Η ΟΤΟΕ ακόμη και μέσα στην κρίση, ήταν από τις λίγες Ομοσπονδίες που κατάφερε 
να έχει κλαδική σύμβαση, προστατεύοντας τα εργασιακά δικαιώματα, τους μισθούς, τη 
προοπτική όλων των συναδέλφων. 
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Για εμάς η Κλαδική Σύμβαση είναι το ανάχωμα απέναντι σε κάθε μορφής αυθαιρεσίας 

της εργοδοσίας. 
Αποτελεί σημαία μας, δεν θα επιτρέψουμε την κατάργηση της.  

 
Η Κυβέρνηση, με τις διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου για τις συλλογικές 
εργασιακές σχέσεις,   
 

1. εισάγει ευρύτατες εξαιρέσεις επιχειρήσεων ή και τοπικών συμφωνιών από την 
εφαρμογή των όρων εθνικών κλαδικών ή και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ., με 
αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται οι Κλαδικές Συμβάσεις και ως εκ τούτου να 
υπονομεύονται.  

2. βάζει πρόσθετους φραγμούς και εξαιρέσεις στην επέκταση των κλαδικών ΣΣΕ.. 

3. θεσπίζει νέα εμπόδια στη μονομερή προσφυγή στη ∆ιαιτησία, ακόμα και όταν οι 
διαπραγματεύσεις και η Μεσολάβηση αποτύχουν εξαιτίας της άρνησης των 
εργοδοτών να διαπραγματευθούν.  

4. Πυροδοτεί νέες εστίες τριβών και αμφισβητήσεων για την ισχύ των κλαδικών ΣΣΕ, 
νέες πιέσεις μείωσης του ενιαίου μισθολογίου , νέα  ανασφάλεια δικαίου. 

 

Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει : 

 
 

• να αποδυναμώσει, με αλλεπάλληλα «χειρουργικά» χτυπήματα, τις Κλαδικές ΣΣΕ,  

• να ανοίξει τον δρόμο για τη θέσπιση τοπικών ζωνών «υποκατώτατων»  μισθών και 
ρυθμίσεων.   

• 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 στο σύνολο των εργαζομένων κάθε κλάδου, παρ’ ότι η χώρα βγήκε από 

τα μνημόνια. 

• να φράξει, για τα περισσότερα συνδικάτα, το δρόμο προς τη ∆ιαιτησία. Η μονομερής 

προσφυγή σε αυτήν γίνεται σχεδόν απαγορευτική, ιδίως για τις επιχειρησιακές ΣΣΕ του 

ιδιωτικού τομέα, αφού κατά κανόνα δεν έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον 

και στη λειτουργία της οικονομίας, όπως προβλέπει η αντίστοιχη διάταξη.  
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Προχωράμε δυναμικά με αγωνιστικές κινητοποιήσεις 

 
 Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ στη συνεδρίασή της  που έγινε στις 19/9/2019, 
αποφάσισε: 

 την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον κλάδο την Τρίτη 24/9/2019  

 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση : 

 

• να πάρει πίσω τις παρεμβάσεις της για τις ΣΣΕ και τη ∆ιαιτησία, παρεμβάσεις που 
εκθεμελιώνουν όλο το σύστημα των ΣΣΕ και των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα, 
ενω πυροδοτούν ένα νέο κύκλο εσωτερικής υποτίμησης 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 και της πλήρους 
μετενέργειας των όρων τους. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 του ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  
 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ  
 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΞΗΛΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ !!! 

 

ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!! 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ             ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 


