Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ο Πρωθυπουργός επεδίωξε να περάσει το μήνυμα, ότι τις απεργίες τις προκαλούν
λίγοι. Τις απεργίες τις προκαλούν οι πολιτικές της Κυβέρνησης.
Οι εργαζόμενοι θα απεργούν όσο οι πολιτικές, που εφαρμόζονται, πλήττουν τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Αυτό είναι το μήνυμα της ΟΤΟΕ προς κάθε κατεύθυνση.
Η ΟΤΟΕ πιστεύει ότι:
-

Μεταρρύθμιση δεν είναι ο σκόπιμος αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης
και η δημιουργία εντυπώσεων.

-

Πρόοδος δεν είναι μια ανάπτυξη που πλήττει ευθέως τους εργαζόμενους.

-

Πρόοδος είναι η προστασία των θεσμών της ∆ημοκρατίας με τις Συλλογικές
Συμβάσεις να αποτελούν τον κατ’ εξοχήν δημοκρατικό θεσμό.

-

Πρόοδος είναι η στήριξη της κοινωνίας και των εργαζομένων, που κράτησαν
όρθια τη χώρα μέσα στην κρίση.

Την απεργία και τις κλιμακούμενες αντιδράσεις προκαλούν οι πολιτικές της
Κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί:
¾ Να διαλύσει το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τη διαδικασία των
συλλογικών διαπραγματεύσεων.
¾ Να απορυθμίσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις.
Μέσα από το Νομοσχέδιο επιχειρείται :
•

Η αποδυνάμωση των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, με αλλεπάλληλα «χειρουργικά»
χτυπήματα, πυροδοτώντας ένα νέο κύκλο εσωτερικής υποτίμησης και υποβάθμισης της
εργασίας.

•

Ανοίγει ο δρόμος για τη θέσπιση τοπικών ζωνών «υποκατώτατων» μισθών και
ρυθμίσεων.

•

Καταργείται ξανά, η αρχή της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης και η
δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στο σύνολο
των εργαζομένων κάθε κλάδου.

•

Φράζει για τα περισσότερα συνδικάτα το δρόμο προς τη ∆ιαιτησία.
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Όμως ο κοινωνικός διάλογος είναι βασικός όρος δημοκρατικής λειτουργίας και η
Κυβέρνηση με το να επιδιώκει να καταργήσει τις Συλλογικές Συμβάσεις θέτει ζήτημα
δημοκρατίας.
Η ΟΤΟΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και ζητά από την Κυβέρνηση να
μην

επιχειρήσει

τις

συγκεκριμένες

παρεμβάσεις,

που

πλήττουν

τη

συλλογική

διαπραγμάτευση.
Απάντηση σε όλα αυτά δεν δόθηκε από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.
∆εν υποχωρούμε, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις.
Προχωράμε

στη

διοργάνωση

ενημερωτικών

εκδηλώσεων

για

τους

τραπεζοϋπάλληλους σε όλη την Ελλάδα.
Έχουμε ζητήσει ήδη συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και όλους τους πολιτικούς
αρχηγούς και περιμένουμε την απάντησή τους.
Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

