Αζήλα,15/5/2017

Η Κυβέρνηση πυροβολεί τα πόδια μας (ΜΕΤΡΑ)
και αν επιβιώσουμε ίσως μας δωρίσει πατερίτσες (ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ)
πλάδειθνη,
Η Κπβέξλεζε ππεξεηψληαο κε απφιπηε ζπλέπεηα ηελ πνιηηηθή εμαπάηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ,
πξνρσξά ζηελ ςήθηζε ησλ πην ζθιεξψλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί θάπνηνο:









Γηαιύεη όιεο ηηο ζπληάμεηο
Κόβεη ηα πξνλνηαθά επηδόκαηα
Κόβεη ην ΔΚΑ
Μεηώλεη ηνπο κηζζνύο κέζω θνξνιόγεζεο
Απμάλεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Αλνίγεη ην δξόκν ζηελ απειεπζέξωζε ηωλ νκαδηθώλ απνιύζεωλ
Ννκνζεηεί ζε βάξνο ηεο ηζρύνο ηωλ πιινγηθώλ ζπκβάζεωλ
Δληζρύεη κε fast track δηαδηθαζία ηελ επαλαθνξά ηεο αληαπεξγίαο

Δλψ σο πεξηηχιηγκα καο παξαπέκπεη κειινληηθά ζηελ ηζρύ θάπνηωλ αληηκέηξωλ, πνπ
πξαγκαηηθά είλαη κηα επηθνηλωληαθή απάηε. Γειαδή ππφζρεηαη θηινδσξήκαηα θαη ζπζζίηηα ζε απηνχο
πνπ ηνπο κεηψλεη ηηο ζπληάμεηο, ηνπο θφβεη ην ΔΚΑΣ θαη ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα, ηνπο απμάλεη ηηο εηζθνξέο
θαη δηαιχεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.
Σα αληίκεηξα είλαη παξνρέο ρωξίο αληίθξηζκα αθνχ πξνυπφζεζε είλαη ε ππεξεπίηεπμε
πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο θαη ν ηξφπνο ή ε κέζνδνο δπλαηφηεηαο ηέηνησλ παξνρψλ ζα νξίδεηαη απφ ηνπο
δαλεηζηέο!
Σηνλ αληίπνδα φκσο, κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν, ην κόλν πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη ν θόθηεο κε
ηελ κνξθή πξφζζεησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ εθφζνλ δελ επηηεπρζεί πιήξσο ην ζπκθσλεκέλν
πξσηνγελέο πιεφλαζκα.
πλάδειθνη,
Δηδηθφηεξα γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ε ζπκθσλία θξχβεη πξαγκαηηθέο
βφκβεο:
Α)

Απφ ηηο θπβεξλεηηθέο θνξψλεο γηα επηηπρή δηαπξαγκάηεπζε θαη δηαζθάιηζε ησλ πιινγηθώλ
ζπκβάζεωλ εξγαζίαο ζην θείκελν ηνπ λένπ κλεκνλίνπ πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ
2018 ε αλαζηνιή επλντθφηεξεο ξχζκηζεο θαη ηεο αξρήο επεθηαζηκφηεηαο ησλ Κιαδηθψλ
Σπκβάζεσλ.
Σην θείκελν πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα δελ γίλεηαη θακία άκεζε αλαθνξά γηα ηελ επαλαθνξά ησλ
ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο (Σεπηέκβξηνο 2018).

Αληίζεηα ζην θείκελν πξνβιέπεηαη φηη απφ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2017, ζα ιεηηνπξγήζεη έλα
«αμηφπηζην» δηνηθεηηθφ ζρήκα πνπ ζα αμηνινγεί ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ θιαδηθψλ
Σπκβάζεσλ.
Με απηφ ηνλ ηξφπν πεξηνξίδνπλ ην εχξνο ησλ Κιαδηθψλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο θαζψο αθφκε θαη ζε
πεξίπησζε επαλαθνξάο ηεο αξρήο επεθηαζηκφηεηαο ζα αμηνινγείηαη ην θαηά πφζν κηα ζχκβαζε είλαη
αληηπξνζσπεπηηθή ψζηε λα επεθηαζεί ή φρη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ δελ έρνπλ
ππνγξάςεη.
Β)

Οκαδηθέο Απνιύζεηο: Άκεζε απειεπζέξωζε
Ψεθίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη ακέζσο νη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ.
Τξνπνπνηείηαη ν λφκνο 1387/1983 θαη αληηθαζίζηαηαη ην ηζρύνλ πιαίζην δηνηθεηηθήο έγθξηζεο
ηωλ νκαδηθώλ απνιύζεωλ κε κία «δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο».
Η δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ζα εθαξκφδεηαη απφ ην Αλψηαην Σπκβνχιην Δξγαζίαο (ΑΣΔ).
Τν ΑΣΔ ζα ειέγρεη κφλν ηελ ηήξεζε απφ ηελ επηρείξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνβεί ζε νκαδηθέο απνιχζεηο. Γειαδή αλ ηεξήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηεο ελεκέξσζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ ζα δηαξθνχλ έσο 30 εκέξεο!!
Γειαδή κε ηε λέα κλεκνληαθή δέζκεπζε, απειεπζεξψλνληαη πιήξσο νη νκαδηθέο απνιχζεηο θαζψο
θαηαξγείηαη ε έγθξηζή ηνπο απφ ην ππνπξγείν εξγαζίαο (άξζε ηνπ Υπνπξγηθνχ Βέην).

Γ)

Κηλεηνπνηήζεηο εξγαδνκέλωλ-επαλαθνξά αληαπεξγίαο
Ψεθίδεηαη ε αθφινπζε αιιαγή-αλαηξνπή:
Θεζκνζεηείηαη fast track δηαδηθαζία εθδίθαζεο αληηπαξαζέζεσλ εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 656 ΑΚ ζε πεξηπηψζεηο απεξγηψλ (επαλαθνξά
αληαπεξγίαο).
Οξίδεηαη ηαρεία δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ απεξγηψλ ελψ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 656 ΑΚ ν εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζνχ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε κε απνδνρή εξγαζίαο νθείιεηαη ζε ιφγν πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία.

Γ)

Πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθό λόκν, αιιαγή κε λέα λνκνζέηεζε νξίνπ
απαξηίαο γηα θήξπμε απεξγίαο, ελψ απφ ην Γεθέκβξην 2017 αιιάδεη ην πιαίζην ΓηαηηεζίαοΜεζνιάβεζεο.

πλάδειθνη,
Η παξάηαμή καο: «ΔΝΟΣΗΣΑ δύλακε επζύλεο θαη πξννπηηθήο» ζπκκεηέρεη ελεξγά
ζηε Γεληθή Απεξγία ηεο ΓΔΔ ηελ Σεηάξηε 17 Μαΐνπ θαζψο θαη ζηε ζπγθέληξσζε 11 π.κ. ζηελ
πιαηεία Κιαπζκψλνο, φπσο θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ Δξγαηηθψλ Κέληξσλ ζε φιε ηε ρψξα.
Όκσο κεηά ηελ απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ζα ζέζνπκε ζε δηάινγν ηηο ζέζεηο καο γηα ηνλ ηξφπν
αληίδξαζεο ησλ ζπλδηθάησλ φηαλ δέρνληαη ηέηνηεο βάξβαξεο επηζέζεηο κε ζηόρν ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζή ηνπο.
Γελ αξθεί ζηνπο εξγαδφκελνπο κία επεηεηαθή απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε θάζε θνξά πνπ
ςεθίδνληαη αληεξγαηηθά κέηξα, γηαηί ζην ηέινο θη απηφ ζα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ηήξεζε ελφο
ιεπηνχ ζηγήο.
Σηφρνο είλαη ε απνηξνπή, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζρεδίσλ δηάιπζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ
θηλήκαηνο θαη ε επαλαθνξά ηεο απεξγίαο ζηε ζσζηή ηεο δηάζηαζε.

Με εθηίκεζε

ΔΝΟΣΗΣΑ δύλακε επζύλεο θαη πξννπηηθήο
ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ
εκ. Δθθξάδνπκε ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζαλφλησλ ηνπ αηπρήκαηνο ηεο
ΤΡΑΙΝΟΣΔ.

