Αζήλα, 30 επηεκβξίνπ 2019

ΩΡΑ ΑΠΟΥΑΗ,
ΩΡΑ ΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ!
ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΤΜΕ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟ ΞΗΛΩΜΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ
ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΜΑ!

Νέα 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ ΟΣΟΕ
την ΣΕΣΑΡΣΗ 2 του ΟΚΣΩΒΡΗ
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Με δηαηάμεηο γηα ηα ζπιινγηθά εξγαζηαθά δηθαηώκαηα πνπ πεξηέιαβε ζην Αλαπηπμηαθό
Πνιπλνκνζρέδην, ρσξίο δηάινγν κε ηα ζπλδηθάηα θαη ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο, ε Κπβέξλεζε
επηρεηξεί λα αθπξώζεη ηηο θιαδηθέο ΣΣΔ, λα μειώζεη ζεκειηώδε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, λα
ππνλνκεύζεη ηνλ ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ.
Η ΟΤΟΔ ήηαλ κηα από ηηο ιίγεο Οκνζπνλδίεο πνπ θαηάθεξε κέζα ζηελ θξίζε λα θξαηήζεη
ελεξγό ηνλ θνξπθαίν ζεζκό ησλ θιαδηθώλ ΣΣΔ. Γηαζθάιηζε, έηζη, ηα ζεκειηώδε εξγαζηαθά
δηθαηώκαηα ηνπ θιάδνπ αθόκα θαη ζηα δπζθνιόηεξα ρξόληα ησλ κλεκνλίσλ.
Παξάιιεια, ε ΟΤΟΔ πξνάζπηζε ζζελαξά, καδί κε ηε ΓΣΔΔ, ην ζπληαγκαηηθό δηθαίσκα ηεο
πξνζθπγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γηαηηεζία ώο έζραηε ιύζε όηαλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο
νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ απνηύρνπλ. Οη απνθάζεηο ησλ Αλώηαησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρώξαο, πνπ
επαλέθεξαλ ην ζπληαγκαηηθό απηό δηθαίσκα ρσξίο αζηεξίζθνπο θαη θξαγκνύο, καο δηθαίσζαλ.
Σήκεξα, νη θιαδηθέο ΣΣΔ παξακέλνπλ ε βάζε θαη ε αζπίδα γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα
νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ. Δίλαη, ηαπηόρξνλα, ε απαξαίηεηε αθεηεξία γηα νπζηαζηηθέο
επηρεηξεζηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη Δ, πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη βειηηψλνπλ ηα θιαδηθά
δηθαηψκαηα.
Υσξίο Δ, ρσξίο καδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζπλδηθάηα, ρσξίο ηζρπξνχο θαη
αδηακθηζβήηεηνπο εξγαζηαθνχο ζεζκνχο, ν θάζε εξγαδφκελνο είλαη κφλνο θαη αδχλακνο
απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε, ζε κηα επνρή γεκάηε απεηιέο θαη πξνθιήζεηο γηα ηνλ ίδην, ηελ
εξγαζία θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ.
ήκεξα, κε πξνκεησπίδα ηελ αλάπηπμε θαη θάπνηεο κεκνλσκέλεο δηεπζεηήζεηο ζε αηνκηθά εξγαζηαθά
δηθαηώκαηα, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νπνίσλ ζα θξηζεί ζηελ πξάμε, ε Κπβέξλεζε επηρεηξεί
«ρεηξνπξγηθά», αιιά θαίξηα ρηππήκαηα ζε ζεκειηψδεηο εξγαζηαθνχο ζεζκνχο:


βάδεη ζην ζηφραζηξν ηηο θιαδηθέο Δ, εηζάγνληαο πνιιαπιέο εμαηξέζεηο ζηελ αξρή ηεο
επλντθόηεξεο γηα ηνλ εξγαδόκελν ξύζκηζεο, ηόζν ζην εζσηεξηθό θάζε θιάδνπ όζν θαη ζε
ηνπηθό επίπεδν, κε θίλδπλν νη εμαηξέζεηο λα γίλνπλ ε λέα «θαλνληθόηεηα».
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ππξνδνηεί λέεο εζηίεο ηξηβψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ηελ ηζρύ ησλ θιαδηθώλ ΣΣΔ, λέεο
πηέζεηο κείσζεο ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, λέα αλαζθάιεηα δηθαίνπ, γηα ην ηη ηειηθά ζα ηζρύεη
θαη ηη όρη.



εηζάγεη λέα εκπφδηα ζηελ επέθηαζε ησλ Δ ζην ζύλνιν θάζε θιάδνπ, δεκηνπξγώληαο
ζπλζήθεο λόζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνύ, εξγαζηαθνύ ληάκπηλγθ θαη επξείαο εξγαζηαθήο
απνξύζκηζεο.



επηρεηξεί λα θαηαξγήζεη μαλά, κε λόκν θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ πξάμε, ηελ αξρή ηεο
επλντθφηεξεο γηα ηνλ εξγαδφκελν ξχζκηζεο θαη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ θιαδηθψλ
Δ , παξ’ όηη ε ρώξα βγήθε από ηα κλεκόληα.



ηνξπηιίδεη ηνλ απαξαίηεην, ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, θνηλσληθφ δηάινγν θαη ηελ
χπαξμε ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ ζε φια ηα επίπεδα.



εηζάγεη λένπο θξαγκνχο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ θιαδηθψλ αιιά θαη επηρεηξεζηαθψλ
ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ ζηε Γηαηηεζία. Πεξηνξίδεη αλεπίηξεπηα έλα θαηνρπξσκέλν
ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα, ην έζραην κέζν άκπλαο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε
πνπ αξλείηαη λα δηαπξαγκαηεπζεί ώζηε λα ιήμεη ε ηζρύνπζα ΣΣΔ, λα κελ ππάξμεη λέα θαη ζηε
ζπλέρεηα λα επηβάιεη κνλνκεξψο ηηο επηινγέο ηνπ.



ζεζκνζεηεί έληνλα ακθηζβεηνχκελεο παξεκβάζεηο ζηε ζπιινγηθή απηνλνκία, ζηελ
άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπλδηθάησλ, αθήλνληαο κάιηζηα θξίζηκεο ιεπηνκέξεηεο (γηα ηε δνκή, ηελ ηήξεζε θαη ηελ
αμηνπνίεζε ησλ κεηξώσλ κειώλ, ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία θιπ) λα πξνζδηνξηζηνύλ εθηόο
Βνπιήο, κε Υπνπξγηθή Απόθαζε.

Δάλ απηή είλαη ε Αλάπηπμε πνπ επαγγειίδεηαη ε Κπβέξλεζε, κηα αλάπηπμε ρσξίο ηνπο
εξγαδφκελνπο, κηα αλάπηπμε ζε βάξνο ησλ ακνηβψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ, κηα
αλάπηπμε νπηζζνδξφκεζεο ζε παξσρεκέλεο θαη απνηπρεκέλεο ινγηθέο εζσηεξηθήο
ππνηίκεζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο εξγαζίαο,
επραξηζηνχκε, δελ ζα πάξνπκε!!!
πλεθηηκψληαο ηα παξαπάλσ θαη ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πνιπλνκνζρεδίνπ
ζηε Βνπιή, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ ζηε ζπλεδξίαζή ηεο πνπ έγηλε ζηηο
30/9/2019, απνθάζηζε:
 ηελ πξνθήξπμε 24σξεο παλειιαδηθήο απεξγίαο ζηνλ θιάδν ηελ Σεηάξηε 2/10/2019

Ζ ΟΣΟΔ ζπλερίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο θαη πξνρψξα ζε:

 πλαληήζεηο κε φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εθζέζεη ηηο απφςεηο
ηεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ.

 Δμφξκεζε ζε φιε ηελ Διιάδα κε ζπγθεληξψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ
ζε βάζνο φινη νη ηξαπεδνυπάιιεινη θαη ηα Σνπηθά ΜΜΔ, γηα ηηο αιιαγέο πνπ
θέξλεη ην λν0κνζρεδην ηεο θπβέξλεζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.

 Εεηά απφ ηελ ΓΔΔ λα ζπληνλίζεη ηνλ αγψλα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο
ψζηε λα κελ πεξάζνπλ νη αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ννκνζρεδίνπ.
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Εεηάκε απφ ηελ Κπβέξλεζε :


λα πάξεη πίζσ ηηο παξεκβάζεηο ηεο γηα ηηο Δ θαη ηε Γηαηηεζία. Παξεκβάζεηο πνπ
εθζεκειηψλνπλ φιν ην ζχζηεκα ησλ Δ θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα,
ελσ ππξνδνηνχλ έλα λέν θχθιν εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, κείσζεο κηζζψλ θαη
ππνβάζκηζεο ηεο εξγαζίαο.



λα ζεβαζηεί ηηο αξρέο ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ Δ,
ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηε ζπιινγηθή απηνλνκία



λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ νκαιφηεηα ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη λα επαλαθέξεη
ην 6κελν επέθηαζεο ηεο δηάξθεηαο ησλ Δ κεηά ηε ιήμε ηνπο, θαζψο θαη ηελ πιήξε
κεηελέξγεηα ησλ φξσλ ηνπο.

ηα

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Σψξα είλαη ε ψξα λα ζηείινπκε, ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ , ην δηθφ καο απνθαζηζηηθφ κήλπκα!!!
Απηά ηα ζρέδηα ηεο Κπβέξλεζεο καο αθνξνχλ φινπο!!!
Καλείο θιάδνο, εξγαζηαθφο ρψξνο ή εξγαδφκελνο δελ είλαη ζην αππξφβιεην!!!
Σελ Σεηάξηε 2 ηνπ Οθηψβξε



Κιηκαθψλνπκε ηνλ αγψλα ελαληηα ζην μήισκα ησλ θιαδηθψλ Δ θαη ησλ εξγαζηαθψλ
καο δηθαησκάησλ



Απαληάκε ζηηο κεζνδεχζεηο φζσλ νλεηξεχνληαη
εξγαδφκελνπο!



Βάδνπκε θξαγκφ ζηα ζρέδηα φζσλ νλεηξεχνληαη εξγαζηαθνχο ζεζκνχο θνκκέλνπο θαη
ξακκέλνπο ζηα κέηξα ηνπ θάζε θαθφπηζηνπ, παξαβαηηθνχ, θεξδνζθφπνπ εξγνδφηε!

κηα

αλάπηπμε ρσξίο ηνπο

ΣΑ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΟΤΝ!!!
ΟΛΟΙ ΣΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ ΟΣΟΕ
ΟΛΟΙ ΣΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ
ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 2/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΣΗ ΠΛΑΣΕΙΑ
ΚΛΑΤΘΜΩΝΟ ΚΑΙ ΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟΠΟΤ ΕΡΓΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ
Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΑΥΗΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

