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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία 

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 

 

Η ΟΤΥΕ συμμετέχει στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία που έχει 

προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 ενάντια στο αντιλαϊκό κι 

αντεργατικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά. 

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση προβλέπει, μεταξύ άλλων: 

1. Την κατάργηση του 8ώρου και την επιβολή εβδομάδας 50 ωρών 

εργασίας, μέσω των ατομικών συμβάσεων εργασίας 

2. Την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και τη 

φαλκίδευση ακόμη περισσότερο του δικαιώματος στην απεργία. 

3. Την κατάργηση του εμβληματικότερου και φιλεργατικότερου 

νόμου στη χώρα μας για τα εργασιακά, του Ν. 1264/82. Στο 

Δημόσιο, ουσιαστικά, απαγορεύουν την απεργία, αφού για πρώτη 

φορά, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνουν και 

το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό 

33,3%!!! 

4. Την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας σε 31 κλάδους κι 

επιχειρήσεις, τη μείωση της αμοιβής των υπερωριών(αν και όταν 

αυτές πληρώνονται) και  την απελευθέρωση των απολύσεων των  

εργαζομένων. 

5. Τη διάλυση του ΣΕΠΕ. 

Παράλληλα, με ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου στις 

25.05.2021 διεκδικούμε: 

 την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των Υπηρεσιών μας και 

τη διασφάλιση των αμοιβών μας από τον κίνδυνο ενός μισθολογίου 

ασανσέρ που θα καθορίζεται και θα ανακαθορίζεται από κανονιστικές 

πράξεις του διοικητή, 

 την αποδοχή των ομόφωνων θέσεων των τελωνειακών υπαλλήλων 

για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση μια αξιοκρατικής, 

διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας αξιολόγησης, 



 

 τη μισθολογική σύγκλιση στα 850.00€, 

 την κατοχύρωση των κατώτερων αμοιβών στα 600.00 €, 

 την αναμόρφωση των διατάξεων του νέου Βαθμολογίου της ΑΑΔΕ 

που θεσπίζουν τη μισθολογική διαφοροποίηση των θέσεων 

εργασίας με κριτήρια που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, 

ούτε ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

τελωνειακού κλάδου, 

 την καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους νέους συναδέλφους, 

 την αποχώρησή μας από την ΑΑΔΕ και την επανένταξή μας στο 

Υπουργείο Οικονομικών, 

 την καταβολή των ΔΕΤΕ, 

 την κατάργηση του αρ. 159 του εθνικού τελωνειακού κώδικα. 

Απορρίπτουμε την καθιέρωση του ατομικού μισθού και την ανατροπή 

των εργασιακών σχέσεων. 

Συνάδελφοι, 

Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για τις 3 

του Ιούνη. Μπροστά σε αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο – λαιμητόμο για τα 

δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας έχουμε την υποχρέωση να αντιδράσουμε 

έτσι ώστε να μην κατατεθεί στη Βουλή, να μην ψηφιστεί κι αν ακόμη 

ψηφιστεί, να ανατραπεί. 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δίνουμε το «παρών» στην απεργία της 

3ης Ιουνίου και στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας για να 

βροντοφωνάξουμε: 

 Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και την απεργία 

 Κάτω τα χέρια από τις συλλογικές συμβάσεις 

 Όχι στην κατάργηση του Σ.ΕΠ.Ε. 

 Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας 

 

Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση 

στις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος. 

 

 



 


