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ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 10.6.2021
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΩΡΑΡΙΟ‐ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ‐ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Την ώρα που η κοινωνία, η οικονομία και οι εργαζόμενοι προσπαθούν να ορθοποδήσουν από τη λαίλαπα
που προκάλεσε η πανδημία, η Κυβέρνηση με το πρόσχημα αλλαγών και ενός δήθεν εκμοντερνισμού της
εργατικής νομοθεσίας, καταθέτει ένα εργασιακό νομοσχέδιο που πλήττει στην ουσία τον πυρήνα των
εργασιακών δικαιωμάτων, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και της λειτουργίας του
συνδικαλιστικού κινήματος. Αποδομεί τον εμβληματικό Νόμο 1264/82 πάνω στον οποίο οικοδομήθηκαν οι
σύγχρονες κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
«Βαφτίζει» ως μεταρρυθμίσεις:
•

Την ατομική διαπραγμάτευση με τον εργοδότη για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, θεσμοθετώντας
τις απλήρωτες υπερωρίες και καταργώντας ουσιαστικά το 8ώρο.

•

Την καταστρατήγηση του δικαιώματος της απεργίας και τον περιορισμό των συνδικαλιστικών
ελευθεριών.

•

Την περαιτέρω απελευθέρωση των απολύσεων και την ενίσχυση της φθηνής και απαξιωμένης εργασίας.

•

Την υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αποδυνάμωση του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας.

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί κορυφαία πρόκληση και μάχη για ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα και
τους εργαζόμενους σε εθνικό, κλαδικό, τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Την ίδια στιγμή ο εξελισσόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός του Τραπεζικού Συστήματος προκαλεί
τεράστιες αλλαγές στη ζωή χιλιάδων εργαζόμενων στις Τράπεζες προκαλώντας αβεβαιότητα και ανασφάλεια
για το μέλλον.
•

Η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του Δικτύου και η μείωση προσωπικού, με παράλληλη αύξηση του φόρτου
εργασίας,

•

η τηλεργασία και τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις ατελείωτες ώρες εργασίας,

•

η καθημερινή υπερβολική πίεση για την επίτευξη μη ρεαλιστικών στόχων,
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δημιουργούν μία δύσκολη εργασιακή καθημερινότητα που απαιτεί εγρήγορση και συσπείρωση γύρω από
το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Απέναντι σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση,
οφείλουμε να αντιδράσουμε δυναμικά και αποφασιστικά!
Με εξαθλιωμένους εργαζόμενους,
δεν υπάρχει προοπτική για ανάπτυξη και πρόοδο!
Στις 10 Ιουνίου απεργούμε ΟΛΟΙ για αξιοπρέπεια στη ζωή μας!
Είναι ο μόνος τρόπος για να μπουν οριστικά σε καραντίνα τα σχέδια ανατροπής
θεμελιωδών δικαιωμάτων μας!
***Δεν απαιτείται η ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας στις Μονάδες.
Μόνο σε εργασιακούς χώρους που προβλέπεται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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