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Θέκα: Πξνθήξπμε 48σξεο Απεξγίαο γηα Σεηάξηε 19 & Πέκπηε 20 Οθησβξίνπ 

 
Η ΟΔΣΔΔ κε νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο,  

πξνθεξύζζεη 48σξε ΑΠΔΡΓΙΑ  γηα ηελ Σεηάξηε 19 θαη Πέκπηε 20 Οθησβξίνπ 

ζην πιαίζην ηεο 24σξεο Παλειιαδηθήο Παλεξγαηηθήο Απεξγίαο ΓΔΔ- ΑΓΔΓΤ. 

 

Η απόθαζε Κπβέξλεζεο- Σξόηθαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο εθεδξείαο αλνίγεη ηνπο αζθνύο ηνπ 

αηόινπ γηα ρηιηάδεο απνιύζεηο ζην δεκόζην, ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα θαη ηηο δεκόζηεο επηρεηξή-

ζεηο. Κιείλεη  ην  κάηη  ζηνπο  εξγνδόηεο  όηη  κπνξνύλ  λα ζπλερίζνπλ ηελ  αλζξσπνθαγία  ζηνλ  ηδησηηθό  

ηνκέα, θιηκαθώλνληαο ηηο αληηεξγαηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο απνιύζεηο. 

Η κεζόδεπζε πινπνίεζεο ηεο απόθαζεο δελ κεηώλεη ηνλ αξρηθό ηνπο ζηόρν. 

 

Μπνξεί ν αξρηθόο αξηζκόο ησλ 30000 πξώησλ εθέδξσλ θαη ησλ 1000 απνιύζεσλ, λα ζεσξείηαη από ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηεο εμνπζίαο κηθξόο θαη λα πξνβάιιεηαη σο κηα ειάρηζηα θαηά απηνύο επώδπλε ιύζε, εκείο 

όκσο γλσξίδνπκε όηη κε ηηο δηαδηθαζίεο πεξί αμηνιόγεζεο από ηνλ ΟΟΑ θαη άιια δηεζλή νηθνλνκηθά 

θέληξα,  θάζε  εξγαδόκελνο  αλεμάξηεηα  εηδηθόηεηαο  θαη   κνξθσηηθνύ  επηπέδνπ είλαη πιένλ ππνςήθηνο  

άλεξγνο. 

Γε δηθαηνινγείηαη θαλέλαο εθεζπραζκόο. Δίκαζηε όινη ππνςήθηνη άλεξγνη. 

H θπβέξλεζε θαη΄ εληνιή ησλ δαλεηζηώλ παξέδσζε άλεπ όξσλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ αξέλα ηεο 

εξγαζηαθήο απζαηξεζίαο. 

Με ην βάλαπζν, αληηεξγαηηθό θαη αληηιατθό ζρέδην λόκνπ, εηζάγεηαη ζηε Βνπιή πξνο ςήθηζε, ξύζκηζε 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη θιαδηθέο ζπκβάζεηο δελ ζα επεθηείλνληαη γηα ηξία ρξόληα. Kαηά απηόλ ηνλ 

ηξόπν δε ζα θαιύπηνληαη όζνη είλαη εθηόο ζπλδηθάησλ θαη όζνη εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη 

κέιε ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηηθώλ ελώζεσλ.  

εκαληηθό πιήγκα ζηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο επλντθόηεξεο δηάηαμεο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία επηθξαηνύζαλ νη όξνη όπνηαο ζύκβαζεο (εζληθήο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο, 

θιαδηθήο, επηρεηξεζηαθήο θαη αηνκηθήο), ήηαλ επλντθόηεξνη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο.  

Όζνλ αθνξά ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη όηη απηέο ζα κπνξνύλ λα ζπλά-

πηνληαη αθόκα θαη ζε εηαηξείεο κε ιηγόηεξα από 50 άηνκα, αξθεί ηα 2/3 ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπζηή-

ζνπλ κηα έλσζε πξνζώπσλ. Γπλαηόηεηα ζύλαςεο ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πξνβιέπεηαη όηη 

κπνξεί λα έρεη θαη ν θάζε εξγνδόηεο. Δληζρύεηαη, έηζη θαηαιπηηθά ν εξγνδνηηθόο ζπλδηθαιηζκόο θαη 

νδεγνύκαζηε κεζνδεπκέλα ζηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο ησλ 500 επξώ θαη ησλ κεδεληθώλ εξγαζηαθώλ 

δηθαησκάησλ. 

Σν ζελάξην πξόβιεςε ηε δεκηνπξγία θόβνπ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο 

ύκβαζεο Δξγαζίαο, ώζηε πιαγίσο λα πεξάζνπλ ηα παξαπάλσ  επαίζρπληα κέηξα. 

Δίλαη δπλαηόλ λα δεηείηαη λα πξνζεγγίζνπκε δεκνζηνλνκηθά ηε δπηηθή Δπξώπε, όηαλ ε θαηεύζπλζε 

είλαη κηζζνινγηθά λα γίλνπκε Ιλδία θαη ζηα εξγαζηαθά Κίλα; 

ηηο ηερληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πιεζαίλνπλ νη θαηαγγειίεο γηα παξάλνκεο απνιύζεηο, 

εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο, αύμεζε ηεο εθ’ πεξηηξνπήο εξγαζίαο, κε θαηαβνιή ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ, κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγείαο θαη  αζθάιεηαο εξγαζίαο. 



ηηο ηερληθέο - κειεηεηηθέο ΑΔ ηνπ Γεκνζίνπ, επηρεηξείηαη κε ηηο εθεδξείεο- απνιύζεηο, ην εληαίν 

θησρνιόγην θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Δ ε απαμίσζε θαη ηξνκνθξάηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Σειηθόο 

ζηόρνο ηνπο είλαη λα ραξίζνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ κεγάισλ κειεηώλ θαη έξγσλ ζηνπο 

κεγαινεξγνιάβνπο, ζε έλα κνλνκεξέο, αδηαθαλέο, δηαπιεθόκελν ζύζηεκα. 

Η αλάπηπμε θαη ην άλνηγκα ησλ κεγάισλ εξγνηαμίσλ παξαπέκπνληαη ζηηο θαιιέλδεο.  

Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηερληθό θιάδν λα ζπζπεηξσζνύλ γύξσ από ηα σκαηεία καο. Σνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηηο ηερληθέο επηρεηξήζεηο, θαη ηνπο ηερληθνύο ζηηο ελεξγεηαθέο, 

βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ κέιε ηνπ ΣΤΔ γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

κία αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηελ Δζληθή Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο ΟΔΣΔΔ - ΣΤΔ 
ζηνλ ηερληθό θιάδν θαη ηηο Οκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ γηα ηνπο ηερληθνύο ππαιιήινπο ζε βηνκεραλία, 

βηνηερλία, εκπόξην.  

Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα αληηζηαζνύλ ζηελ ηξνκνθξαηία θαη λα κελ ππνγξάθνπλ ηηο εηδηθέο επη-

ρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ 500 επξώ, αιιά λα απεπζύλνληαη ζην ΣΤΔ σο αληηπξνζσπεπηηθό 

θιαδηθό ζσκαηείν. 

ε απηή ηελ εμαηξεηηθά δύζθνιε ζπγθπξία είλαη θξίζηκν λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο. 

Σα ζπλδηθάηα είλαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εμνπζίαο ε ηειεπηαία γξακκή αληίζηαζεο.  

Η δηάιπζε ηνπο, ν ηειηθόο θαη κεγάινο ζηόρνο.  

Γελ ζα ηνπο αθήζνπκε λα ηνλ πεηύρνπλ. 

 

Ο αγώλαο καο ζα είλαη κεγάινο, δύζθνινο θαη δηαξθήο  

 

ΣΙ 19 & 20 ΟΚΣΩΒΡΗ ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ ΟΛΟΙ 
 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΣΙ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ ΣΗ ΓΔΔ  

11.ΟΟ π.κ. ζην Π. Άξεσο ζηηο 19/10 & 11.00 π.κ ζην ύληαγκα ζηηο 20/10 

ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 

 

ΓΙΑΓΗΛΩΝΟΤΜΔ ΓΤΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΡΗΝΙΚΑ 

 

ΣΔΛΝΟΤΜΔ ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΟΣΙ ΔΙΜΑΣΔ ΑΠΟΦΑΙΜΔΝΟΙ 

  

ΝΑ ΑΝΣΙΣΑΘΟΤΜΔ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΟΤΜΔ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟ ΓΙΚΟ ΜΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΑ 

 

 

Γηα ηελ Ο..Δ.Σ.Δ.Δ. 

   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 
 

 

 
    ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΪΜΔΝΙΓΗ  ΣΔΡΓΙΟ ΚΟΤΣΔΛΑ 
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