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ΝΕΑ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ

√ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

√ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση χωρίς διάλογο με τα συνδικάτα επιχειρεί «χειρουργικά», αλλά καίρια χτυπήματα σε
θεμελιώδεις εργασιακούς θεσμούς:
•

Βάζει στο στόχαστρο τις κλαδικές Σ.Σ.Ε.

•

Επιχειρεί να καταργήσει ξανά, την αρχή της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης και τη
δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών Σ.Σ.Ε. , παρ’ ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια.

•

Παρεμβαίνει στην άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και στον τρόπο λειτουργίας των
συνδικάτων, αφήνοντας μάλιστα κρίσιμες λεπτομέρειες (για τη δομή, την τήρηση και την
αξιοποίηση των μητρώων μελών, την ηλεκτρονική ψηφοφορία κλπ) να προσδιοριστούν εκτός
Βουλής, με Υπουργική Απόφαση.

Εάν αυτή είναι η Ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση, μια ανάπτυξη χωρίς τους εργαζόμενους,
μια ανάπτυξη σε βάρος των αμοιβών και των συλλογικών δικαιωμάτων, ευχαριστούμε, δεν θα
πάρουμε!!!
Ζητάμε από την Κυβέρνηση :
•

Να πάρει πίσω τις παρεμβάσεις της για τις Σ.Σ.Ε. και τη Διαιτησία. Παρεμβάσεις που
εκθεμελιώνουν όλο το σύστημα των Σ.Σ.Ε. και των εργασιακών δικαιωμάτων στη χώρα, ενώ
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πυροδοτούν ένα νέο κύκλο εσωτερικής υποτίμησης, μείωσης μισθών και υποβάθμισης της
εργασίας.
•

Να σεβαστεί τις αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επέκτασης των Σ.Σ.Ε.,

τα

συνταγματικά δικαιώματα και τη συλλογική αυτονομία
•

Να αποκαταστήσει πλήρως την ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις και να επαναφέρει το 6μηνο
επέκτασης της διάρκειας των Σ.Σ.Ε. μετά τη λήξη τους, καθώς και την πλήρη μετενέργεια των
όρων τους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τώρα είναι η ώρα να στείλουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ , το δικό μας αποφασιστικό μήνυμα!!!
Αυτά τα σχέδια της Κυβέρνησης μας αφορούν όλους!!!
Κανείς κλάδος, εργασιακός χώρος ή εργαζόμενος δεν είναι στο απυρόβλητο!!!

ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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