ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13
Αζήλα, 8 επηεκβξίνπ 2022

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΣΟ ΤΛΛΑΛΖΣΖΡΗΟ ΣΩΝ
ΤΝΓΗΚΑΣΩΝ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Σν άββαην 10 επηεκβξίνπ 2022 ζηηο 18.00 ζην Άγαικα
Βεληδέινπ θαη ζηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη
ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΜΔ
 Πξνζηαζία ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ
ακνηβώλ καο.
 Απνθαηάζηαζε ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη
ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ.
 Γεκνθξαηία, θνηλσληθή ινγνδνζία θαη δηθαηνζύλε.

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Όπσο θάζε ρξόλν, ε ΟΤΟΕ δίλεη δπλακηθά ην παξώλ ζην ζπιιαιεηήξην ησλ Σπλδηθάησλ ζηε
ΔΕΘ.
Φέηνο, πνιύ πεξηζζόηεξν, γηαηί νη αλνρέο θαη νη αληνρέο ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ θιάδνπ θαη
νιόθιεξεο ηεο ρώξαο έρνπλ ζηεξέςεη!
Μεηά από δπόκηζη ρξόληα παλδεκίαο, πνπ αθνινύζεζαλ ηα ζθιεξά ρξόληα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο απνξξύζκηζεο θαη ηνπ ζπζηεκαηηθνύ μειώκαηνο ησλ εξγαζηαθώλ
δηθαησκάησλ, ζε όινπο όζνπο καο πξνκελύνπλ «ζθιεξνύο ρεηκώλεο» θαη «αθόκα πην
δύζθνιεο κέξεο», ε απάληεζή καο είλαη κηα θαη νκόζπκε:

ΦΣΑΝΔΗ ΠΗΑ!
Ζ ΤΠΟΜΟΝΖ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΣΟΥΔ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΔΞΑΝΣΛΖΘΖΚΑΝ.
ηεξίδνπκε ελεξγά ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηνπ ζ.θ.
νιόθιεξεο ηεο ρώξαο.
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Γηεθδηθνύκε:
 Πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο.
 Κπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο απόθξνπζεο ηεο πξσηνθαλνύο επίζεζεο ζην εξγαζηαθό
εηζόδεκα. Με κέηξα θαζνιηθήο πξνζηαζίαο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο κηζζώλ θαη
ζπληάμεσλ θαη όρη κόλν ησλ θαηώηαησλ. Με κέηξα ελίζρπζεο γηα ηελ απόθηεζε πξώηεο
θαηνηθίαο.
 Καηάξγεζε ηεο ΠΤ 6/2012, θαζώο θαη όισλ ησλ λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ κέρξη
ζήκεξα ππνζθάπηνπλ θαη λαξθνζεηνύλ ηε ζέζε ησλ εξγαδόκελσλ ζηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο.
 Πιήξε κεηελέξγεηα θαη επέθηαζε ηζρύνο ησλ Δ κέρξη ηελ ππνγξαθή λέαο
ζπιινγηθήο ζύκβαζεο.
 Πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ ειεύζεξσλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, ηνπ ξόινπ
θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνύ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ), γηα
νπζηαζηηθό θνηλσληθό δηάινγν.
 Απζηεξέο θπξώζεηο θαη θακηά πξόζβαζε ζε θξαηηθή θαη επξσπατθή ρξεκαηνδόηεζε
ζηνπο θαθόπηζηνπο θαη παξαβάηεο εξγνδόηεο.
 Να κπεί θξαγκόο ζηηο πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ησλ Σξαπεδώλ, ώζηε λα παίμνπλ
απνηειεζκαηηθά θαη ππεύζπλα ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη
ζπλνρή. Με ζύγρξνλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
παξαγσγηθώλ θνξέσλ θαη θνηλσληθή ινγνδνζία.
 Μέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ εμσηεξηθεύζεσλ, ησλ απνζρίζεσλ θαη ηεο «εξγνιαβηθήο»
εξγαζίαο, κε πιήξε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Μεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή, κε ζεβαζκό ζηα ζπιινγηθά θαη ηα αηνκηθά δηθαηώκαηα,
θαζώο θαη ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν θάζε εξγαδόκελνπ. Απζηεξέο πνηλέο γηα θάζε εξγνδνηηθή
παξαβίαζε απηώλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο απνζύλδεζεο.
 πλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο θαη δηθαηώκαηα γηα όινπο, κε ζεβαζκό ζην δηθαίσκα ηεο
απεξγίαο θαη ζηε ζπιινγηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ώο ππιώλα θάζε ζύγρξνλεο
Γεκνθξαηίαο.
 Γίθαην θαη απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα, κε ηηκαξηζκνπνίεζε ησλ
θνξνινγηθώλ θιηκάθσλ.
 Ηζρπξό δεκόζην ζύζηεκα Τγείαο, κε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο γηα όινπο.
 Απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη
αιιειεγγύε.
 Γεκόζην θαη δίθαην ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε εγγπεκέλεο ζπληάμεηο θαη
παξνρέο.
 Πξνζηαζία ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ησλ ζεκειησδώλ δεκόζησλ αγαζώλ.
 Αλάπηπμε εζηηαζκέλε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε γλώζε, κε θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη
ζπλνρή.
 Αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο, αμηνπξεπείο θαη πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο.

3

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
ήκεξα, πνπ νη πξνθιήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ζπζζσξεύνληαη θαη πιεζαίλνπλ, ε
ζπιινγηθή δξάζε γίλεηαη πεξηζζόηεξν αλαγθαία από πνηέ.

Σν ζπιινγηθό καο «ΟΥΗ» απέλαληη :


ηηο πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ,
ζπληαμηνύρσλ, ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκπνιηηώλ καο.



ην ζπλερηδόκελν μήισκα ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη ζεζκώλ.



ε πνιηηηθέο πνπ ζπληεξνύλ ηελ αβεβαηόηεηα θαη δελ απαληνύλ ζηηο αγσλίεο
θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδόκελσλ θαη νιόθιεξεο ηεο θνηλσλίαο.

ησλ

πξέπεη λα είλαη ΜΑΕΗΚΟ θαη ΖΥΖΡΟ.

πκκεηέρνπκε καδηθά ζην πιιαιεηήξην ησλ ζπλδηθάησλ
ζηε Θεζζαινλίθε ην άββαην 10 επηεκβξίνπ 2022 ζηηο 18.00
ζην Άγαικα Βεληδέινπ θαη ζηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη.
ΠΡΟΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΣΡΑΠΔΕΟΫΠ ΑΛΛΖΛΩΝ
Κ ΑΣ ΑΣΖΜ Α ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕ Α ΔΡΜΟΤ
(Ερμού και Πλ. Αριστοτέλοσς) ΣΗ 17:30.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΗΩΡΓΟ ΜΟΣΗΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΗΡΖ

