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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Νέα 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΟΤΟΕ 

την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 
 

 

Αρ. 51 / 01-10-2019 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Ο Σύλλογός μας συμμετέχει και στηρίζει την νέα 24ωρη Πανελλαδική 

απεργιακή κινητοποίηση, που προκήρυξε η ΟΤΟΕ για την Τετάρτη 2 

Οκτωβρίου  2019 (επισυνάπτεται η ανακοίνωση της ΟΤΟΕ).  

Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να 

συμμετάσχουν καθολικά και να δώσουν όλοι το παρών για την 

υπεράσπιση των ΣΣΕ. 

Χωρίς ΣΣΕ, χωρίς μαζικά και αποτελεσματικά συνδικάτα, χωρίς 

ισχυρούς και αδιαμφισβήτητους εργασιακούς θεσμούς, ο κάθε εργαζόμενος 

είναι μόνος και αδύναμος απέναντι στον εργοδότη, σε μια εποχή γεμάτη 

απειλές και προκλήσεις για τον ίδιο, την εργασία και τα δικαιώματά του. 

Οι Κλαδικές και Συλλογικές Συμβάσεις είναι το ανάχωμα απέναντι σε 

κάθε μορφής αυθαιρεσίας της εργοδοσίας και δεν πρέπει να επιτρέψουμε την 

κατάργησή τους.  

Οφείλουμε να δείξουμε τη σθεναρή αντίστασή μας στην 

καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και να πούμε όχι στην 

υπονόμευση των κλαδικών συμβάσεων και στην εξατομίκευση της εργασίας.  

Να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι τα αντεργατικά 

της σχέδια δεν θα περάσουν!  

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 
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 Κλιμακώνουμε τον αγώνα ενάντια στο ξήλωμα των κλαδικών ΣΣΕ 

και των εργασιακών μας δικαιωμάτων! 

 Απαντάμε στις μεθοδεύσεις όσων ονειρεύονται  μια  ανάπτυξη 

χωρίς τους εργαζόμενους! 

 Βάζουμε φραγμό στα σχέδια όσων ονειρεύονται εργασιακούς 

θεσμούς κομμένους και ραμμένους στα μέτρα του κάθε 

κακόπιστου, παραβατικού, κερδοσκόπου εργοδότη! 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00  

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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