Αζήλα, 12 Σεπηεκβξίνπ 2019

ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ ΠΟΛΤΝΟΜΟΦΕΔΙΟΤ:

Η ΕΞΑΙΡΕΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΚΑΝΟΝΑ
ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΑ, ΕΞΑΙΡΕΗ!
Σην «Αλαπηπμηαθό» Πνιπλνκνζρέδην πνπ ηέζεθε ζήκεξα ζε δηαβνύιεπζε, εηζάγνληαη
εμαηξέζεηο από ηελ εθαξκνγή ηωλ όξωλ εζληθώλ θιαδηθώλ ή νκνηνεπαγγεικαηηθώλ ζπιινγηθώλ
ξπζκίζεωλ κε επξύηαηεο εθαξκνγέο θαη κε ελ ιεπθώ εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Υπνπξγό λα νξίζεη ηα
θξηηήξηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο.
Οη ξπζκίζεηο απηέο εκθαλίδνληαη λα αθήλνπλ ηνλ πξώην ιόγν ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη
λα αθνινπζνύλ αλάινγεο «θαιέο πξαθηηθέο», πνπ ηζρύνπλ κε απζηεξά πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα
θαη ζηελ Επξώπε .
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκωο, από ηε ζπλδπαζκέλε αλάγλωζε ηωλ πξνηεηλόκελωλ άξζξωλ
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επλνϊθόηεξεο γηα ηνλ εξγαδόκελν ξύζκηζεο ζηε ζπξξνή
θιαδηθώλ-επηρεηξεζηαθώλ ΣΣΕ (λα παίξλεη δειαδή ν εξγαδόκελνο ό,ηη θαιύηεξν ηνπ παξέρνπλ νη
ΣΣΕ πνπ ηνλ αθνξνύλ ζηα κηζζνινγηθά θαη ηα εξγαζηαθά) θαη εζληθώλ-ηνπηθώλ ξπζκίζεωλ,
θαίλεηαη όηη ε Κπβέξλεζε παξαθάκπηεη ηε βνύιεζε ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ζε απηέο κεξώλ.
Τα ίδηα ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπηωζε ηεο επέθηαζεο, πνπ πιένλ γίλεηαη ζαθώο δπζθνιόηεξε.
Σπλνιηθά, δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ε πξόζεζε ηεο Κπβέξλεζεο λα ρηππήζεη ηηο
Κιαδηθέο Σπκβάζεηο θαη ηδίωο απηέο πνπ ζπλάπηνληαη ζε εζληθό επίπεδν, ζεζπίδνληαο
αθόκα θαη ηνπηθέο δώλεο ειεύζεξεο από δεζκεύζεηο, δώλεο «ππνθαηώηαηωλ» θιαδηθώλ
κηζζώλ θαη ξπζκίζεωλ θαζώο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο επηθξάηεζεο ηωλ επηρεηξεζηαθώλ
ΣΣΔ έλαληη ηωλ Κιαδηθώλ, αθόκα θαη από ελώζεηο πξνζώπωλ.
Σε κηα ρώξα πνπ κόιηο εμέξρεηαη από κηα εθηεηακέλε θξίζε, νη πεξηζζόηεξεο
επηρεηξήζεηο ζα κπνξνύλ λα ηζρπξηζζνύλ όηη εκπίπηνπλ ζηα ραιαξά θξηηήξηα ηνπ
λνκνζρεδίνπ. Γη’ απηό πξέπεη απηά λα ηύρνπλ απζηεξήο θαη πεξηνξηζηηθήο εμεηδίθεπζεο.
Σε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε, ε πηνζέηεζε ηωλ πξνηεηλόκελωλ εμαηξέζεωλ, ζα θηλδπλεύζεη λα γίλεη
θαλόλαο θαη νη ηζρύνληεο κέρξη ζήκεξα εξγαζηαθνί θαλόλεο, εμαίξεζε! Πξόθεηηαη επί ηεο νπζίαο
γηα έλα κέζν κεηαηξνπήο ηεο εμαίξεζεο ζε θαλόλα ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο,
αθόκα θαη κε πιήξε παξαγθωληζκό ηεο βνύιεζεο ηωλ αληίζηνηρωλ ζπκβαιινκέλωλ
κεξώλ!
Η ίδηα ινγηθή πξπηαλεύεη θαη ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηε Γηαηηεζία, θαζηζηώληαο ζρεδόλ
απαγνξεπηηθή ηε κνλνκεξή πξνζθπγή ζε απηήλ, ηδίωο γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο ΣΣΔ ηνπ
ηδηωηηθνύ ηνκέα θαη πηνζεηώληαο ζρεδόλ ζην αθέξαην ηηο ζέζεηο εξγνδνηηθώλ θνξέωλ
(ΣΔΒ), κε παξαβίαζε ηνπ ζπληαγκαηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ επαλέθεξε ην δηθαίωκα κνλνκεξνύο πξνζθπγήο ζηε
Γηαηηεζία.
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Η Κπβέξλεζε επηδεηθλύεη πεξηζζή θξνληίδα ζεζκηθήο ηθαλνπνίεζεο ηωλ αηηηάζεωλ
ηωλ πηζηωηώλ αιιά θαη κέξνπο ηωλ εξγνδνηώλ ηεο ρώξαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθεκίζεη ηηο
εμαηξεηηθά θηιηθέο πξνο ηνπο επελδπηέο επηινγέο ηεο, ζε όια ηα επίπεδα.
Η νπζία είλαη όηη ε Κπβέξλεζε:


Φέξλεη ωο πξνκεηωπίδα θηιεξγαηηθώλ ξπζκίζεωλ απνζπαζκαηηθέο θαη
ακθίβνιεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηαηάμεηο γηα ηηο αηνκηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο,
πνπ ζα θξηζνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο.



Υηνζεηεί κηα αλαρξνληζηηθή έλλνηα αληαγωληζηηθόηεηαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη
κνλνκεξώο ζηε κεηωκέλε ακνηβή εξγαζίαο θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηωλ όξωλ ηεο
εξγαζίαο, αιιά θαη ηωλ ζπιινγηθώλ ξπζκίζεωλ ζε όια ηα επίπεδα, ωο όρεκα
δεκηνπξγίαο ζέζεωλ εξγαζίαο θαη δπλαηνηήηωλ αλάπηπμεο, αληί κηαο ζύγρξνλεο
αληαγωληζηηθόηεηαο εζηηαζκέλεο ζηε γλώζε, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία.



Ννκνζεηεί ηε λόζεπζε ηνπ πγηνύο αληαγωληζκνύ.



Γηαηεξώληαο θάπνηεο λεζίδεο εξγαζηαθήο «θαλνληθόηεηαο» κέζα ζε έλα άλαξρν
ηνπίν απνξύζκηζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.



Σπλερίδεη ζηε κλεκνληαθή ινγηθή κεηάιιαμεο ηνπ Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ : από δίθαην
πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδόκελνπ, ζε δίθαην πξνζηαζίαο (αθόκα θαη) ηνπ πην
θαθόπηζηνπ επελδπηή!



Δπηρεηξεί λα επαλαθέξεη κλεκνληαθέο ινγηθέο πνπ θαηαθαλώο απέηπραλ λα
βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηεο ρώξαο ζηε δηεζλή θιίκαθα αληαγωληζηηθόηεηαο, λα
νδεγήζνπλ ζε βηώζηκε αλάπηπμε, λα δεκηνπξγήζνπλ εππξεπείο θαη βηώζηκεο
ζέζεηο εξγαζίαο. Τη είδνπο επελδπηέο ζα πξνζειθύζνπλ, αιήζεηα, ηέηνηεο
παξωρεκέλεο ινγηθέο;



Γελ θαηαξγεί επζέωο, αιιά πιαγηνθνπεί κε αιιεπάιιειεο «ρεηξνπξγηθέο
παξεκβάζεηο» ηηο θιαδηθέο θαη πξννπηηθά όιεο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, κε
ζηόρν ηελ ηειηθή ηνπο απαμίωζε.

Απέναντι στα παραπάνω η ΟΣΟΕ:


απορρίπτει αυτές τις αναχρονιστικές και αντεργατικές λογικές και
επιλογές της Κυβέρνησης.



απορρίπτει το σύνολο των παρεμβάσεων της Κυβέρνησης στο άρθρο
16 ν. 1876/90, που περιορίζουν ανεπίτρεπτα ένα κατοχυρωμένο
συνταγματικό δικαίωμα.



επαναφέρει τις προτάσεις της για κατάργηση της ΠΤ 6/12 και όσων
μνημονιακών παρεμβάσεων υποσκάπτουν τον κοινωνικό διάλογο,
τους κανόνες ανταγωνισμού και την κοινωνική ομαλότητα, προτάσεις
που κατέθεσε με επιστολές της στους προηγούμενους Τπουργούς
Εργασίας και στις οποίες θα επανέλθει.



παρεμβαίνει στις εξελίξεις αξιοποιώντας όλες τις δυνατότηες του
κλάδου.

ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ

