Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019

Ο ΑΓΨΝΑ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΙ ΑΝΣΕΡΓΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΝΟΜΟΤ ΤΝΕΦΙΖΕΣΑΙ
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΧΗΥΙΗ ΣΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ ΟΣΟΕ ΜΕ ΣΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΣΗ Κ.Ε. ΣΟΤ ΚΚΕ κ. ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ
Σην πιαίζην ηεο απόθαζεο ηεο ΟΤΟΔ γηα ζπλαληήζεηο ηεο κε ηα πνιηηηθά θόκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηεο γηα ηηο εξγαζηαθέο δηαηάμεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ, ηελ Παξαζθεπή
25/10/2019 αληηπξνζσπεία ηεο ΟΤΟΔ, κε επηθεθαιήο ηνλ Πξόεδξό ηεο θ. Σηαύξν Κνύθν, ζπλαληήζεθε κε
ηνλ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Κ.Δ. θ. Γεκήηξε Κνπηζνύκπα θαη κε ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ ζηα Γξαθεία ηνπ ΚΚΔ ζηνλ
Πεξηζζό.
Οη εθπξόζσπνη ηεο ΟΤΟΔ:


επηζήκαλαλ όηη νη αγώλεο γηα ηελ απόθξνπζε απηώλ ησλ δηαηάμεσλ δελ ζηακαηνύλ κε ηελ ςήθηζε
ηνπ λνκνζρεδίνπ, γηα απηό είλαη απαξαίηεηε ε ζηήξημε ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ.



αλέπηπμαλ ηηο ζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ ήδε ςεθίζηεθαλ, νη νπνίεο επηρεηξνύλ
λα μειώζνπλ ηεο θιαδηθέο θαη πξννπηηθά όιεο ηηο ΣΣΔ.



ηόληζαλ ηελ ηδηαίηεξε βαξύηεηα ηελ νπνία απνδίδνπλ ζηε ζεκαζία ησλ θιαδηθώλ ΣΣΔ, σο θνξπθαίνπ
ζεζκνύ πξνζηαζίαο ησλ κηζζώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.



ηνπνζεηήζεθαλ, επίζεο, γηα ηνπο ππέξκεηξνπο θαη αληηζπληαγκαηηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ
εηζήρζεζαλ ζην ζεζκό ηεο Γηαηηεζίαο, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζηελ επηβξάβεπζε θάζε θαθόπηζηνπ
εξγνδόηε, αιιά θαη γηα ηε λνκνζέηεζε ππέξκεηξσλ επρεξεηώλ ζηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ ππνζέζεσλ λα ξπζκίζεη κε Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο θξίζηκα δεηήκαηα εμαίξεζεο από ηηο
θιαδηθέο ΣΣΔ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδηθάησλ.



θαηέζεζαλ, ηέινο, ππόκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΤΟΔ γηα ηηο δηαηάμεηο απηέο, ην νπνίν είραλ θαη
επίζεκα απεπζύλεη ζηνλ Υπνπξγό θ. Βξνύηζε, πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ.

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Γελ. Γξακκαηέαο ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ ηόληζε όηη νη αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
πξόζθαηα ςεθηζκέλνπ από ηελ Κπβέξλεζε λνκνζρέδηνπ ζίγνπλ θξίζηκα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδόκελσλ.
Γίλνπλ κάιηζηα ην δηθαίσκα ζηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο λα «απνθαζίδεη θαη λα δηαηάζζεη», κε Υπνπξγηθέο
Απνθάζεηο, ζε κηα ζεηξά ζνβαξά ζέκαηα γηα ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ. Καη απηό ζε κηα ζπγθπξία πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη νη πξνθιήζεηο θαη ηα
πξνβιήκαηα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν. Σπκθώλεζε,
αθόκα, όηη νη αγώλεο γηα ηελ αλαηξνπή απηώλ ησλ δηαηάμεσλ δελ ζηακαηνύλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ
λνκνζρεδίνπ, αιιά ζα ζπλερηζηνύλ θαη κέζα θαη έμσ από ηε Βνπιή.
Κιείλνληαο ηε ζπλάληεζε, ν θ. Κνπηζνύκπαο δηαβεβαίσζε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΟΤΟΔ γηα ηε
ζηήξημε ηνπ ΚΚΔ ζηελ πξνώζεζε δεηεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν.
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