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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                   
           Αθήνα 9-6-2021

  

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ ΟΠΑΔ

  

Η ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

  

Η ισορροπία εργοδότη-εργαζόμενου είναι από τη φύση της ετεροβαρής, με τη
ζυγαριά να κλίνει προς την πλευρά του εργοδότη. Η καθιέρωση του οκταώρου, των
συλλογικών συμβάσεων και η δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών υπήρξαν κατακτήσεις που
αποβλέπουν στην ενίσχυση του εργαζόμενου, σε μία αναγνώριση της ευάλωτης θέσης του.

  

Η πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, μέσω του νομοσχεδίου που συζητείται, είναι η
συντριπτική ενίσχυση της πλευράς των επιχειρήσεων και των εργοδοτών, η περαιτέρω
απορρύθμιση της εργασιακής ισορροπίας. Γι’ αυτό,
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    -  επινοούν το τέχνασμα: βάζουν τους ευάλωτους εργαζόμενους να ζητούν,
υποτίθεται, από μόνοι τους την κατάργηση του οκταώρου τους και “βαφτίζουν” την
απλήρωτη επέκταση του ωραρίου “διευθέτηση του χρόνου εργασίας”,
 
    -  καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας επεκτείνοντας τη χρήση των ατομικών
που θα ρυθμίζουν ωράριο και αποδοχές,   
    -  εισάγουν τη δυνατότητα του σπαστού ωραρίου που οδηγεί στην αύξηση του χρόνου
εργασίας,   
    -  καταργούν τον κύριο ελεγκτικό μηχανισμό στον οποίο κατέφευγαν οι εργαζόμενοι για
την υπεράσπισή τους (ΣΕΠΕ),   
    -  ακόμη και το δεκάλεπτο διάλειμμα το βγάζουν εκτός οκταώρου,  
    -  καθιστούν αδύνατη την απεργία και τη συνδικαλιστική δράση.  

  

Και σε αντιστάθμισμα όλων αυτών ξανανομοθετούν, τάχα, την ηλεκτρονική κάρτα, η οποία
έχει νομοθετηθεί από το 2011 και δεν εφαρμόστηκε, καθώς οι επιχειρήσεις προέβαλαν
λειτουργικές δυσκολίες.

  

Τα παραπάνω μέτρα, εάν νομοθετηθούν, οδηγούν τους εργαζόμενους σε εξαντλητικά
ωράρια με μισθούς εξαθλίωσης. Παράλληλα οδηγούν στην αύξηση της ανεργίας και στην
ενίσχυση της μετανάστευσης των νέων, αφού οι επιχειρήσεις θα βγάζουν περισσότερη
δουλειά με τους ίδιους εργαζόμενους.

  

Η αντίδρασή μας στην επιχειρούμενη επιστροφή στις εργασιακές συνθήκες του 19ου αι. θα
πρέπει να είναι μαζική και απόλυτη.

  

Αντιστεκόμαστε, για τους εαυτούς μας και για τις κατακτήσεις του εργατικού
κινήματος που απειλούνται.

  

Αντιστεκόμαστε, για την επιβίωση και το εργασιακό μέλλον των παιδιών μας.

  

Συμμετέχουμε στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ έξω από το υπ. Εργασίας την Πέμπτη 10/6 στις
10.00.
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                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ       
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