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ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΜΕΛΩΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

Συνάδελφοι,
Σ’ όλους μας είναι γνωστό ότι μετά την λήξη των Κλαδικών Συμβάσεων, την
κατάργηση του Εργατικού Δικαίου και τη μεταμόρφωσή του σε εργοδοτικό δίκαιο,
επικρατεί στους χώρους εργασίας το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη που
διαμορφώνει ένα περιβάλλον εκμετάλλευσης σε βάρος των εργαζομένων.
Η κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων απορρύθμισε πλήρως τη μισθολογική
ισορροπία και μάλιστα χωρίς κανένα δημοσιονομικό κέρδος αφού δεν είχε
αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
Η ανάπτυξη, οι νέες επενδύσεις και όσα άλλα υποσχόντουσαν οι παραδομένες
μνημονιακές κυβερνήσεις δεν ήρθαν ποτέ στην ταλαίπωρη χώρα μας, ήταν μόνο το
πρόσχημα για την ισοπέδωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Συνάδελφοι,
Ως Ομοσπονδία θα κάνουμε ότι μπορούμε για να επαναφέρουμε τις Συλλογικές
Συμβάσεις σε μια προσπάθεια να συμβάλουμε κι εμείς στην αποκατάσταση
στοιχειωδών κανόνων αμοιβής και παροχής εργασίας.
Σ’ αυτή την πορεία είναι εξαιρετικά χρήσιμη και απαραίτητη η συνεργασία με
τα πρωτοβάθμια Σωματεία που θα πρέπει να είναι έτοιμα να προσφέρουν κάθε
δυνατή βοήθεια σε ότι χρειαστεί. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε τα Σωματεία το συντομότερο δυνατόν, αν
μπορούν μέσα σε μια εβδομάδα, να μας στείλουν τις ειδικότητες ή θέσεις εργασίας
που υπάρχουν στους χώρους τους ταξινομημένες σε κατηγορίες Α και Β με κριτήρια
την ανθυγιεινότητα, την επικινδυνότητα και την καταπόνηση.
Αυτή η ταξινόμηση θα βοηθήσει ώστε να έχουμε μια πραγματική εικόνα των
ειδικοτήτων και των θέσεων εργασίας που θα συμβάλλει στη διαπραγμάτευση.
Είναι βέβαιο ότι αν δεν υπάρξει λύση στις διαπραγματεύσεις με τον ΣΕΒ για
την υπογραφή Κλαδικών Συμβάσεων, θα διεκδικήσουμε την υπογραφή τους στη
Διαιτησία (ΟΜΕΔ) όπου και θα προσφύγουμε.
Περιμένουμε να ανταποκριθείτε άμεσα στο κάλεσμά μας. Για τυχόν
διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία της Ομοσπονδίας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ε. Θεοχάρης

Ι. Κατσιώνης

