
 

 

  Επίθεση σε ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

     ΑΠΕΡΓΙΑ στις 24 Σεπτέμβρη 2019 
 

Κατατέθηκε στη Βουλή για διαβούλευση νομοσχέδιο της κυβέρνησης με νέες 

αντεργατικές ρυθμίσεις. Με το νομοσχέδιο προβλέπονται :  

 Η επικράτηση τοπικών και επιχειρησιακών Συμβάσεων εργασίας έναντι Κλαδικών.  

 Η εξαίρεση επιχειρήσεων, που έχουν «οικονομικές δυσκολίες», από την εφαρμογή 

Κλαδικών Συμβάσεων.  

 Η κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Δηλαδή να μην μπορεί 

συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων να προσφύγει στον ΟΜΕΔ και να αποσπά Συλλογική 

Σύμβαση χωρίς την σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών.!!!!!! 

 

Για τη συνδικαλιστική Δράση. 

 Ορίζεται η «δυνατότητα» ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ιδιαίτερα για απόφαση 

Απεργίας.  

 Ιδρύεται μητρώο Σωματείων που θα κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας.  

  

Συνάδελφοι –ισες, 

Πίσω από τους ωραίους τίτλους που χρησιμοποιούν οι  Κυβερνήσεις, όπως «Ανάπτυξη 

για όλους», «δίκαιη ανάπτυξη» κλπ,  κρύβονται οι επιδιώξεις του ΣΕΒ, για  καθήλωση 

των μισθών στα  500 ευρώ, για ευέλικτη αγορά εργασίας, δηλαδή για δουλειά χωρίς 

κατοχυρωμένα συλλογικά δικαιώματα, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις, την ίδια ώρα που  

νομοθετούνται φοροαπαλλαγές και πλήθος διευκολύνσεων στους επιχειρηματικούς 

ομίλους. 

Επιδιώκεται ο έλεγχος των συνδικάτων από το υπουργείο εργασίας, η υπονόμευση των 

συλλογικών διαδικασιών και της οργάνωσης των εργαζομένων.  

 

Συμμετέχουμε στην 24ωρηΑπεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας για την 

Τρίτη 24/9/2019 με αίτημα    ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

 

Η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ και της ΟΣΝΙΕ καλούν ανοιχτά σε  Απεργοσπασία.  

 

Η Κυβέρνηση εξαπολύει επίθεση στα εργατικά δικαιώματα έχοντας πολύτιμο σύμμαχο 

την  ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ που εδώ και χρόνια έχει «κάτσει» στο σβέρκο του 

εργαζόμενου.  

 

Τελευταίο «επίτευγμα» της  ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, είναι η  «οδηγία» που έστειλε  σε 

Συνδικάτα και Ομοσπονδίες να μην κηρύξουν Απεργία στις 24 Σεπτέμβρη.  
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Προσπαθεί να διασπάσει το μέτωπο που έχει διαμορφωθεί από τις αποφάσεις 21 

Ομοσπονδιών και 14 Εργατικών Κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνουμε ότι το 

Εργατικό Κέντρο Αθήνας (το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας) και η ΑΔΕΔΥ 

(όλος ο δημόσιος τομέας) έχουν ήδη πάρει αποφάσεις για κήρυξη 24ωρης Απεργίας στις 

24/9. Εντελώς ξεκομμένη από τις ανάγκες των εργαζομένων,  η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ 

προτείνει Απεργοσπασία. 

 

Στο ίδιο –απεργοσπαστικό- μήκος κύματος με την ηγεσία της ΓΣΕΕ, η Εκτελεστική 

Επιτροπή της ΟΣΝΙΕ συνεδρίασε και πήρε απόφαση να μην στηρίξει την Απεργία.  

 

Δεν θα περιμέναμε κάτι περισσότερο  από την Ε.Ε. της ΟΣΝΙΕ, η οποία έχει αποδείξει ότι  

υπηρετεί πιστά  την Κυβερνητική πολιτική. 

 

 

Συνάδελφοι, 

 

Οι προσδοκίες Κυβέρνησης, Εργοδοσίας και Κυβερνητικού Συνδικαλισμού,  για 

διάσπαση του κινήματος, για αποτυχία της Απεργίας, θα διαψευσθούν την Τρίτη 24/9, 

στα μαζικά συλλαλητήρια του κόσμου της δουλειάς.  

Εκεί που θα απαιτήσουμε με αποφασιστικότητα να ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

που ισοπεδώνει τη ζωή μας.  

 

Δίνουμε ενωμένα, αποφασιστικά τη μάχη για την υπεράσπιση των Συλλογικών 

Συμβάσεων Εργασίας, για την υπεράσπιση των Σωματείων μας.  

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  -  ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.  

          ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

 

ΟΛΟΙ στην ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΣΤΙΣ  10:30. 

 

 
     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


