Αζήλα, 25 Μαξηίνπ 2020

Απόζπξζε ηώξα ηνπ άξζξνπ 9
ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
πνπ ππνβαζκίδεη ηελ εξγαζία θαη κεηώλεη ζην κηζό ηνπο κηζζνύο!!!

Σε απηή ηελ ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηε ρώξα καο ζπγθπξία, όπνπ δνθηκάδνληαη νη
αληνρέο όιωλ, ε ΟΣΟΕ παξαθνινπζεί κε ηδηαίηεξε αλεζπρία ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο κεηά
από ηηο ξπζκίζεηο θαη ηεο πξόζθαηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ
Πεξηερνκέλνπ.
Εθθξάδνπκε ηελ πιήξε θαη θαηεγνξεκαηηθή καο αληίζεζε ζηε ξύζκηζε ηνπ
άξζξνπ 9 ηεο ελ ιόγω Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ. Η δηάηαμε απηή επηηξέπεη
αδηαθξίησο ζηνπο εξγνδόηεο λα επηβάιινπλ κνλνκεξώο εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζε ζην
πξνζσπηθό ηνπο γηα δηάζηεκα κέρξη θαη 6 κήλεο, απαζρνιώληαο ελαιιάμ ην κηζό πξνζσπηθό
θαη κεηώλνληαο ζην κηζό αληίζηνηρα ηνπο κηζζνύο ηνπο.
Η ξύζκηζε απηή απεηιεί λα απνκεηώζεη δξαζηηθά ην εξγαζηαθό εηζόδεκα, ρσξίο
βέβαηα λα ππάξρεη αληίζηνηρε κείσζε ζηηο ππνρξεώζεηο θαη ζην θόζηνο δηαβίσζεο ησλ
λνηθνθπξηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε θίλδπλν ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θαηεγνξίαο
εξγαδόκελωλ θηωρώλ θαη κηα δξακαηηθή παξαπέξα ελίζρπζε ηωλ πθεζηαθώλ
επηπηώζεωλ ηεο παλδεκίαο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλωλία, κε πξώηα ζύκαηα ηνπο
νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο.
Τε ζηηγκή πνπ όινη, πνιίηεο θαη Πνιηηεία, δίλνπκε ζύζζσκνη ηε κάρε γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνύ, ηεο πγείαο, είλαη αδηαλόεην λα ζεζπίδνληαη
παξαρωξήζεηο ζηνπο εξγνδόηεο πνπ πιήηηνπλ άκεζα θαη δξαζηηθά ην εηζόδεκα ηωλ
εξγαδνκέλωλ θαη κάιηζηα αδηαθξίηωο, ρωξίο πξνεγνύκελε δηαβνύιεπζε κε ηε
ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε γηα ηελ εμεύξεζε θαηάιιειωλ θξηηεξίωλ θαη ιύζεωλ, πνπ
δελ ζα θνξηώλνπλ άληζα ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο θξίζεο ζηηο πιάηεο ηωλ
εξγαδνκέλωλ.
Η θξίζε είλαη δνθηκαζία γηα όινπο. Δελ πξέπεη λα γίλεη άιινζη θνηλωληθνύ
πεηξακαηηζκνύ θαη απαμίωζεο ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ!
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Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε :






λα απνζύξεη άκεζα απηή ηε δηάηαμε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ.
λα εληζρύζεη ην ηαρύηεξν θαη κε θάζε ηξόπν ην δνθηκαδόκελν Δεκόζην ύζηεκα
Τγείαο ζε κέζα πξνζηαζίαο, εμνπιηζκό θαη αλζξώπηλν δπλακηθό.
λα εληείλεη ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαη
πξνδηαγξαθώλ αζθαιείαο, αιιά θαη ησλ εξγαζηαθώλ θαλόλσλ, ζε όινπο ηνπο
εξγαζηαθνύο ρώξνπο
λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηνο όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ,
ρσξίο θακηά εμαίξεζε.

Αμίδεη έλα κεγάιν επραξηζηώ από όινπο καο ζηνπο γηαηξνύο θαη ζην λνζειεπηηθό
πξνζωπηθό πνπ πξναζπίδνληαη κε απηαπάξλεζε, ππό εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο
θαη πεξηνξηζκνύο, ηελ πγεία θαη ηε δωή καο.
Έλα κεγάιν επραξηζηώ θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο όιωλ ηωλ θιάδωλ, θαζώο θαη
ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο ηξαπεδνϋπάιιεινπο, πνπ ππό πξσηόγλσξεο ζπλζήθεο δίλνπλ
θαζεκεξηλό αγώλα γηα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ε νηθνλνκία θαη λα παξέρνληαη ηα
απαξαίηεηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζην θνηλσληθό ζύλνιν.
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξώηε γξακκή γηα λα δηαζθαιίζνπλ
ηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ ζπλαιιαθηηθώλ αλαγθώλ ηεο πειαηείαο, ηελ νκαιή ηξνθνδνζία ησλ
ΑΤΜs αιιά θαη ηε ζπλερή ππνζηήξημε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ
δηθηύσλ, λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνπο πιιόγνπο ηνπ ρώξνπ ηνπο γηα λα
αλαθέξνπλ θάζε πξόβιεκα πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηεο δηθήο ηνπο θαη ηεο
πειαηείαο, αιιά θαη ζηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηώκαηα.

Καινύκε, ηέινο, ηηο Σξάπεδεο



λα ηεξήζνπλ απαξέγθιηηα ηα κέηξα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πνπ θαη κε
δηθή καο παξέκβαζε δεζκεύηεθαλ λα εθαξκόζνπλ,
λα κε δηαλνεζνύλ λα επωθειεζνύλ από ηε ζπγθπξία θαη από ηηο ξπζκίζεηο ηεο
Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ γηα λα πιήμνπλ ηελ απαζρόιεζε, ηα
δηθαηώκαηα θαη ην εηζόδεκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ θιάδνπ.
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