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ΣΙΜΑΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ
ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΣΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ ΓΕΕ
την Σρίτη 4 Μάη 2021
______________________________________
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Σελ Πξσηνκαγηά ηηκάκε ηελ εμέγεξζε ησλ εξγαηώλ ηνπ ηθάγνπ γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ
8σξνπ.
Δελ είλαη κέξα αξγίαο, είλαη κέξα απεξγίαο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, ην σξάξην, ηε δσή
καο!
Σήκεξα, πνπ ε παλδεκία ζεσξείηαη αθνξκή θαη εθαιηήξην ακθηζβήηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ καο
δηθαησκάησλ, ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ηνπ σξαξίνπ, ηεο εξγαζηαθήο καο αμηνπξέπεηαο,
Σήκεξα, πνπ ην εκεξήζην ζπκβαηηθφ καο σξάξην επηρεηξείηαη λα γίλεη «κέζνο όξνο» θαη όρεκα γηα
πεξηζζόηεξεο θαη απιήξσηεο ππεξσξίεο,
Σήκεξα, πνπ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηα ζπλδηθάηα επηδηψθεηαη λα κπνπλ ζηε γσλία,
λνκηκνπνηψληαο ηελ άληζε αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ,
Σήκεξα, πνπ νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη κεγάιν κέξνο ηεο πειαηείαο, πθίζηαληαη ηηο
ζπληξηπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπλερηδφκελεο πνιηηηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ Τξαπεδψλ, πνπ θιείλνπλ
θαηαζηήκαηα θαη θαηαξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε κηα άγνλε ινγηθή κείσζεο θόζηνπο, αληί ηεο δηεχξπλζεο
ησλ εζφδσλ κε εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία,
Σήκεξα, πνπ ε ςεθηνπνίεζε, ε εμσηεξίθεπζε ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη νη θάζε είδνπο άηππεο
κνξθέο απαζρφιεζεο απεηινύλ ηε ζπλνρή ηνπ θιάδνπ θαη αμηνπνηνχληαη γηα λα απαμηψζνπλ ζεκειηψδε
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη θαηαθηήζεηο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ,
Σήκεξα, πνπ νη ζπλάδειθνη καδί κε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο έδσζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ
θαζεκεξηλό αγώλα ζηελ πξώηε γξακκή γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο κέζα ζηελ παλδεκία,
Σήκεξα, πνπ ε πγεία, ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε απέδεημαλ
ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα θάζε εξγαδφκελνπ θαη ζπκπνιίηε καο,
ηεξίδνπκε ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο ΓΕΕ θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο νιόθιεξεο ηεο
ρώξαο.
ηνλ θιάδν καο, αγσληδόκαζηε γηα:
 Πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο, ηνπ σξαξίνπ θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ καο
 Να κπεί θξαγκφο ζηηο πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ησλ Τξαπεδψλ, ψζηε λα παίμνπλ απνηειεζκαηηθά θαη
ππεχζπλα ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ζπλνρή. Με ζχγρξνλε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε, ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη θνηλσληθή
ινγνδνζία.
 Οπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ ςεθηνπνίεζε, ηηο εμσηεξηθεχζεηο θαη ηηο εηδηθέο κνξθέο
απαζρφιεζεο ζε θάζε ρψξν ηνπ θιάδνπ
 Καηάξγεζε ηεο ππεξεξγαζίαο θαη θξαγκφ ζηηο ππεξσξίεο, ηε ζηηγκή πνπ ζπλερψο θαηαξγνχληαη
ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο
 Απνηειεζκαηηθή λνκνζεηηθή θαη ζπιινγηθή ξχζκηζε ηεο ηειεξγαζίαο, κε θαζνιηθφ δηθαίσκα
απνζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ην νινθιεξσκέλν πιαίζην ζέζεσλ ηεο ΟΤΟΕ γηα ηνλ θιάδν
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 Πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ ακνηβψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο
 Πιήξε θαηάξγεζε ηεο ΠΥΣ 6/2012, κε απνθαηάζηαζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ απσιεηψλ
ηνπ θιάδνπ
 Απνθαηάζηαζε ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηνπ ξφινπ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο
ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Δηαηηεζίαο (ΟΜΕΔ), γηα νπζηαζηηθφ θνηλσληθφ δηάινγν, κε
επινγα ρξνληθά πεξηζψξηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ,
ρσξίο λα πξηκνδνηνχληαη αθξαίνη θαη θαθφπηζηνη εξγνδφηεο.
 Ελίζρπζε, ζσξάθηζε θαη επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ θιαδηθψλ ΣΣΕ
 Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Εξγαζία, κε απζηεξά κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο θαη
ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ εξγαδφκελσλ
 Δηθαίσκα ζηελ επαλεθπαίδεπζε θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε γηα θάζε εξγαδφκελν, κε επζχλε ηεο
επηρείξεζεο θαη εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο.
 Ιζφηεηα δηθαησκάησλ θαη επθαηξηψλ ζε θάζε ρψξν ηνπ θιάδνπ
 Απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ΣΣΕ απφ ηηο Επηζεσξήζεηο
Εξγαζίαο, κε νπζηαζηηθή ελίζρπζή ηνπο
 Απζηεξέο θπξψζεηο θαη θακηά πξφζβαζε ζε θξαηηθή θαη επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο
θαθφπηζηνπο θαη παξαβάηεο εξγνδφηεο
 Σπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα γηα φινπο, κε ζεβαζκφ ζην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο θαη
ζηε ζπιινγηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ψο ππιψλα θάζε ζχγρξνλεο Δεκνθξαηίαο.
 Ιζρπξφ δεκφζην ζχζηεκα Υγείαο, κε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο γηα φινπο
 Απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε.


Δεκφζην θαη δίθαην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε εγγπεκέλεο ζπληάμεηο θαη παξνρέο, ρσξίο
λα ζίγνληαη θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηακείσλ ηνπ θιάδνπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ήδε θαηαβιεζείζεο
αλάινγα απμεκέλεο εηζθνξέο.

 Απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ρσξίο εθπηψζεηο ζηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα
 Θσξάθηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
 Αλάπηπμε εζηηαζκέλε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε γλψζε, κε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ζπλνρή
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η θξίζε θαη ε παλδεκία, κε ηελ έμαξζε ησλ θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο αβεβαηόηεηαο
γηα θάζε εξγαδόκελν, αλέδεημαλ πεξηζζόηεξν από πνηέ ηε ζεκαζία ηεο ζπιινγηθήο θάιπςεο θαη
δξάζεο κέζα από ηα ζπλδηθάηα.
Οη αηνκηθέο «ιύζεηο» ζπκβηβαζκνύ, ηδηώηεπζεο θαη απνρήο απνδείρζεθαλ θαη απνδεηθλύεηαη
ζπλερώο όηη είλαη αδηέμνδεο.
Μόλν κε ηζρπξά ζπλδηθάηα, κε ζύγρξνλε γλώζε, δηεζλή εκπεηξία θαη θπξίσο κε ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ νιόθιεξνπ ηνπ θιάδνπ ζε απηά, κπνξνύκε λα βξνύκε ΜΑΖΘ ιύζεηο
ζηα θαζεκεξηλά καο πξνβιήκαηα θαη λα θάλνπκε ηηο δηεθδηθήζεηο καο πξάμε.
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Γηα
Εξγαζία κε αζθάιεηα, αμηνπξέπεηα θαη πξννπηηθή
Αλάπηπμε κε θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ζπλνρή
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
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