
 

 

 

 

  

 

Αριθμ. Πρωτ. 5678                                                                             Αθήνα, 30/09/2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Την Παρασκευή 27/09/19 το Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΟΤΕ συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε την κήρυξη 

24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Τετάρτη 2/10/19. 

Απεργούμε για να υπογραμμίσουμε τη σθεναρή αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο που είναι σε 

διαβούλευση και περιορίζει τα εργασιακά δικαιώματα, θίγει το θεσμό των ελεύθερων 

διαπραγματεύσεων και προσπαθεί να ελέγξει με μια σειρά διατάξεων την αυτόνομη και ανεξάρτητη 

λειτουργία  των συνδικαλιστικών οργανώσεων.  

Απεργούμε όμως και για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα στη Διοίκηση του Ομίλου ότι δεν θα 

υποχωρήσουμε των διεκδικήσεών μας, αντιτιθέμενοι στην αλαζονική της στάση στην πρώτη 

συνάντηση με τη  διαπραγματευτική επιτροπή της ΟΜΕ-ΟΤΕ, την Τετάρτη 25/09/19 κατά την 

έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της επόμενης Σ.Σ.Ε.. 

Συγκεκριμένα, θέσαμε το Διεκδικητικό Πλαίσιο, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΟΜΕ-ΟΤΕ και η Διοίκηση τήρησε προκλητική και αδιάλλακτη στάση. 

Την ίδια στιγμή διαρρέουν στον Τύπο δημοσιεύματα αναφερόμενα στο γεγονός της έναρξης της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης προκειμένου να υπογραφεί Σ.Σ.Ε. χρονικής διάρκειας ενός έτους, 

επαναφέροντας τα σενάρια για  τη δημιουργία θυγατρικών και spin off και συρρίκνωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού  στο πλαίσιο μετασχηματισμού της εταιρείας, συντηρώντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, αλλά και ενισχύοντας το κλίμα αβεβαιότητας  και ανασφάλειας στην εταιρεία.  

Επισημαίνουμε με κάθε τρόπο και σε όλους τους τόνους ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω 

απαξίωση και συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν θα δεχθούμε καμία απόλυση 

συναδέλφου. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο να σταθούν δίπλα στα σωματεία και την ΟΜΕ–

ΟΤΕ και να δώσουν βροντερό «παρών» στην κεντρική συγκέντρωση την Τετάρτη 2/10/2019 και 

ώρα 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος καθώς και στις κινητοποιήσεις των κατά τόπους 

Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων ανά την Ελλάδα. 
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