Ναυτιλιακός
Τουριστικός
Κ. Πειραιά
814

234634

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία & Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ)
Τριμηνιαία έκδοση • Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2020 • Τεύχος 87 • Τιμή τεύχους: 0,02€
Πασεντ Ναυτιλιακός Τουριστικός • www.pasent.gr

•	Κυβέρνηση και εργοδότες: Βάζουν φουρνέλο
στα εργασιακά δικαιώματα

Εργασιακά

Κυβέρνηση και εργοδότες:
Βάζουν φουρνέλο στα εργασιακά
δικαιώματα

Σ

ε ένα απέραντο «νεκροταφείο» των εργασιακών δικαιωμάτων, επιδιώκει,
με πρόσχημα τη νέα οικονομική κρίση, να μετατρέψει η κυβέρ-

νηση, μαζί με τους εργοδότες, την ελληνική κοινωνία. Ο υπουργός Εργασίας, αναλαμβάνει ουσιαστικά τον ρόλο του «νεκροθάφτη»,
όσων εργατικών κατακτήσεων έχουν απομείνει μετά τη μνημονιακή
επιδρομή.

Την ίδια ώρα που η πανδημία στη χώρα μας και παγκοσμίως είναι σε έξαρση, με τους νεκρούς και τα κρούσματα να αυξάνονται δραματικά, η κυβέρνηση, χέριχέρι με τους εργοδότες, επιλέγει να «στήσει» στον
τοίχο, χιλιάδες εργαζόμενους. Με νέο νόμο, επιδιώκεται η πλήρης αποδιάρθρωση των υπερωριών και του
σταθερού ωραρίου. Επίσης, μπαίνουν στο στόχαστρο,
το δικαίωμα στην απεργία, καθώς και στην οργάνωση των ανθρώπων της εργασίας στον χώρο δουλειάς
τους. Και όλα αυτά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα
περιμένει με κομμένη την ανάσα την κυκλοφορία του
σωτήριου εμβολίου που θα τερματίσει την εξάπλωση
του φονικού ιού.
Θεσμοθετούν το ωράριο- «λάστιχο»
Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση με τα νέα της τερτίπια,
επιδιώκει να αλλάξει το καθεστώς των υπερωριών. Οι
υπερωρίες και οι ώρες υπερεργασίας δε θα αμείβονται
πλέον, αλλά θα μετατρέπονται σε χρωστούμενα ρεπό ή
μειωμένο ωράριο εντός 6μηνου!
Σε τυπικό, δηλαδή, επίπεδο, προβλέπεται οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να συμφωνούν (!) σε ό,τι αφορά
τον χρόνο έναρξης και λήξης του ωραρίου στη διάρκεια

της ημέρας. Θα υπάρχει, μάλιστα προϋπόθεση σχετικού
αιτήματος από τον εργαζόμενο. Ωστόσο, τα περί «συμφωνίας» μεταξύ των δύο πλευρών, μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί από τους εργαζόμενους,
καθώς στην πραγματικότητα ο εργοδότης έχει ξεκάθαρα θέσει ισχύος στην «αγορά» εργασίας. Στην ουσία,
πρόκειται για ευθύβολο χτύπημα σε ένα από τα βασικά
εργασιακά δικαιώματα, για το οποίο χύθηκε αίμα προκειμένου να κατακτηθεί. Το ωράριο.
Αυτό που πραγματικά επιδιώκουν, είναι να περάσουν
απλήρωτες ώρες εργασίας! Σχεδιάζουν διπλασιασμό
του ανώτατου ορίου των υπερωριών και πληρωμή
τους σε «είδος», δηλαδή σε ρεπό (επιπλέον άδεια),
ακόμα και κουπόνια!
Οι εργαζόμενοι δηλαδή, θα υποχρεούνται να εργάζονται μέχρι και 10 ώρες με απλήρωτες υπερωρίες, με
μόνη προϋπόθεση οι εργοδότες να τους δίνουν λίγες
μέρες άδεια στο διάστημα λίγων μηνών. Σε μια εποχή
που η μείωση των ωρών εργασίας, χωρίς μείωση των
αποδοχών, είναι εφικτή, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις
εργασίας και να μειωθεί η ανεργία, το σύστημα προωθεί την κατάργηση και του ήδη κεκτημένου μας 8ώρου,
χωρίς δικαιώματα και με μισθό πείνας.
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απεργοσπάστες. Δηλαδή στον κάθε μάνατζερ ή διευθυντή που θα πάει να δουλέψει ενώ οι εργαζόμενοι
απεργούν θα πρέπει να του φιλάμε το χέρι!
	Απαγόρευση αφισοκολλήσεων και διακίνησης υλικού από τους εργατικούς φορείς, τα συνδικάτα και
κάθε άλλον φορέα μέσα στους χώρους εργασίας.
Καλωσήρθατε στο 1967!
	Επιβολή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
του 50% και πλέον των ενεργών μελών για να αποφασιστεί μια κινητοποίηση. Υπό το άγρυπνο βλέμμα
του εργοδότη και τη δαμόκλειο σπάθη του φόβου
πάνω από τα κεφάλια των εργαζομένων.
Δε θα τους περάσει
Με σύμμαχό τους, τα περιοριστικά μέτρα λόγων της
πανδημίας του νέου κορωνοϊου, πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι της χώρας, θα μείνουν με σταυρωμένα τα
χέρια. Νομίζουν ότι μπορούν ανενόχλητοι να περνάνε
από τη Βουλή ό,τι τους υπαγορεύουν οι οικονομικά
ισχυροί και η αντεργατική τους πολιτική. Η πάλη των
εργαζομένων μέσα και έξω από τους χώρους εργασίας,
θα δώσει και πάλι την τελική απάντηση. Να είναι βέβαιοι για αυτό, όσοι σχεδιάζουν για το μέλλον του κόσμου
της εργασίας, χωρίς τον κόσμο της εργασίας.
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Το σκάνδαλο με τις αλλαγές στα συνδικαλιστικά
δικαιώματα
Με πρόσχημα τη «διαφάνεια», το «ξεκαθάρισμα» και τη
«δημοκρατία» α λα καρτ, η κυβέρνηση στοχεύει, ταυτόχρονα, να χτυπήσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και
τις ελευθερίες. Σκοπός κυβέρνησης- εργοδοτών είναι
να επέμβουν στην οργάνωση των εργαζομένων, να
εμποδίσουν τον αγώνα απέναντι στην παραβίαση των
δικαιωμάτων και στους όρους διεκδίκησης καλύτερων
συνθηκών δουλειάς.
Έτσι επιδιώκουν:
	Αποζημίωση στον εργοδότη από τους εργαζομένους
αν κηρυχθεί παράνομη η απεργία από τα αστικά δικαστήρια.
	Απόλυση συνδικαλιστών αν εμποδίζουν την εργασία.
Άρα αυτομάτως καταργούν και το ίδιο το σύνταγμα
και το δικαίωμα στον ελεύθερο συνδικαλισμό!
	24ωρη προειδοποίηση εργοδότη για οποιαδήποτε
κινητοποίηση. Διαμαρτυρία των εργαζομένων σε
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο ου θα έχει «συμφωνηθεί» με τον εργοδότη.
	Βαριά πρόστιμα και ποινές στους εργαζομένους και
ταυτόχρονη κήρυξη της απεργίας παράνομης αν
υπάρξουν προπηλακισμοί απέναντι σε όσους είναι

Ο ΠΑΣΕΝΤ σας εύχεται το 2021
να είναι έτος πραγματικής ανατροπής
και μιας νέας αρχής.
Υγεία και ευτυχία σε όλες και όλους!
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