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Πάτρα, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

         αριθμ. πρωτ. 290 

Προς: Συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. 

 

Θέμα: Συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Συνάδελφοι, 

Η ΠΟΕΤΕΠ συμμετέχει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 στην 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία. 

Στο νέο Αναπτυξιακό νομοσχέδιο προβλέπονται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των εργαζομένων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για απεργία, καθώς και η 
υπερίσχυση της επιχειρησιακής έναντι της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όταν ο εργοδότης 
επικαλείται οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης.  

Θεωρούμε πως άμεσος στόχος είναι ο έλεγχος των σωματείων, η καταστρατήγηση του απεργιακού 
δικαιώματος και συλλογικών συμβάσεων εργασίας , ο έλεγχος και το φακέλωμα των Σωματείων και των 
συνδικαλιστών. 

 Το πολυνομοσχέδιο ορίζει ως ανώτατη αρχή τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να καθορίζει με Υπουργικές 
Αποφάσεις το συνδικαλιστικό νόμο και τα καταστατικά των Σωματείων, να τα υπερβαίνει, καθώς θα ορίζει 
και τον τρόπο λήψης αποφάσεών τους.  

Επιπλέον με το νομοσχέδιο ενισχύονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας: Προωθείται η μερική και η εκ 
περιτροπής απασχόληση, με τη δεύτερη να υπολογίζεται με βάση τον ετήσιο χρόνο εργασίας. Όπως 
αναφέρεται συγκεκριμένα μπορεί ο εργοδότης και ο εργαζόμενος να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο 
χρόνο τη μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση, καθώς και σε κάθε μορφή εκ περιτροπής 
απασχόληση.  

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα για προνομιακή αδειοδότηση, με χαλαρότερους όρους, όσων επιχειρήσεων 
βρίσκονται μέσα σε επιχειρηματικά πάρκα και η αδειοδότηση εξπρές, υπό τη απειλή των πειθαρχικών ποινών 
ακόμα και της παύσης των αρμοδίων Δημοσίων Υπαλλήλων.  

Ιδιωτικοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των επενδυτικών σχεδίων και ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική 
αποστέρηση από το Δημόσιο της δυνατότητας να ελέγχει τις εργασιακές συνθήκες, τα φορολογικά και 
ασφαλιστικά έσοδα, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος  

Εγκαινιάζεται, τέλος, η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, που αποτελεί απαίτηση των βιομηχάνων 
και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων και στις οποίες «νόμιμα» θα καταστρατηγείται κάθε εργατικό 
δικαίωμα.  

Συνάδελφοι, 

Το να συνδικαλιζόμαστε  με σκοπό την αξιοπρεπή εργασιακή μας καθημερινότητα είναι κατοχυρωμένο 
δικαίωμά μας 



Το δικαίωμα της απεργίας αποτελεί το ύστατο όπλο των εργαζομένων και οφείλουμε να το υπερασπίσουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις. 

Το δικαίωμα όλων στη δημόσια ασφάλιση είναι αναφαίρετο και αγωνιζόμαστε για να μην τολμήσει κανείς  
να φέρει νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης.  

Σας καλούμε λοιπόν όλους σε επαγρύπνηση και μαζική συμμετοχή στην απεργία για τους παραπάνω λόγους. 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ λοιπόν στην Απεργία την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και στις Απεργιακές 
Συγκεντρώσεις! 

 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

                       ο Πρόεδρος   η Γενική Γραμματέας 

                                  
                  Στέφανος Καρβέλης          Κουνιά     Σοφία 


