
 

 

 

 

  

 
 Αριθμ. Πρωτ. 5638                                                                              Αθήνα, 22/09/2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το Πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε προς διαβούλευση η κυβέρνηση στρέφεται ενάντια στον θεσμό 

των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επιτίθεται κατά της ανεξάρτητης λειτουργίας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και ευνοεί μονομερώς την εργοδοτική πλευρά.  

Το προτεινόμενο πλαίσιο όχι μόνο διατηρεί μνημονιακές αντεργατικές ρυθμίσεις αλλά συμβάλλει 

στην περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. 

Υπονομεύει τη συνδικαλιστική ελευθερία και ανεξαρτησία, εισάγοντας διατάξεις ελέγχου της 

συνδικαλιστικής δράσης και παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της λειτουργίας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Συγκεκριμένα αποδυναμώνει τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, απονευρώνει θεσμούς όπως ο 

ΟΜΕΔ και ακυρώνει ένα πλαίσιο αντικειμενικών κριτηρίων, ρυθμίσεων και διαδικασιών, 

καθιστώντας τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας απόλυτο και μόνο ρυθμιστή του πλαισίου των 

εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων.  

Απέναντι στην επιχειρούμενη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την περικοπή των 

εργασιακών δικαιωμάτων η ΟΜΕ-ΟΤΕ κατά πλειοψηφία αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης 

Πανελλαδικής Απεργίας την Τρίτη 24/9/2019, συντασσόμενη με το σύνολο του οργανωμένου 

συνδικαλιστικού κινήματος, δηλώνοντας την αντίθεσή της στα προωθούμενα μέτρα. 

Προασπίζουμε τη θεσμική κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων! 

Αγωνιζόμαστε για δίκαιες και επωφελείς για όλους εργασιακές σχέσεις! 

Δυναμώνουμε το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων! 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν βροντερό «παρών» στη συγκέντρωση του ΕΚΑ 

την Τρίτη 24/9/2019 και ώρα 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος καθώς και στις κινητοποιήσεις 

των κατά τόπους Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων ανά την Ελλάδα. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ – ΟΤΕ 
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