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22001155,,  aannnnééee  dduu  tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill  àà  llaa  SSMMAA  !!    
  

AApprrèèss  llaa  rreeffoonnttee  ddee  ll''aaccccoorrdd  ssuurr  lleess  hhoorraaiirreess  mmoobbiilleess  eenn  22001133,,  lleess  ffoorrffaaiittss  jjoouurrss,,  lleess  tteemmppss  

ppaarrttiieellss  eett  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ttééllééttrraavvaaiill  ssoonntt  ssuurr  llaa  ttaabbllee  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  aauu  pprreemmiieerr  

sseemmeessttrree  22001155..  SSii  lleess  rrééuunniioonnss  ""pprrééaallaabblleess""  oonntt  ddééjjàà  eeuu  lliieeuu  ffiinn  22001144,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  nn''aa  ppaass  

aaffffiicchhéé  dd''aauuttrreess  iinntteennttiioonnss  qquu''uunnee  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  

rréégglleemmeennttaaiirreess  eett  ppoossiittiioonnss  jjuurriisspprruuddeennttiieelllleess..  

  

PPoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  aauu  ffoorrffaaiitt  jjoouurr,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  ssoouuhhaaiittee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr::  

--  RReevvooiirr  lleess  ccrriittèèrreess  dd''éélliiggiibbiilliittéé,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  ccrriittèèrree  dd''aauuttoonnoommiiee  

--  CCoonnttrrôôlleerr  llee  nnoommbbrree  ddee  jjoouurrss  ttrraavvaaiillllééss  

--  CCoonnttrrôôlleerr  llee  nnoommbbrree  dd''hheeuurreess  ddee  rreeppooss  eennttrree  ddeeuuxx  jjoouurrnnééeess  ddee  ttrraavvaaiill  

--  CCoonnttrrôôlleerr  llee  nnoommbbrree  dd''hheeuurreess  ttrraavvaaiillllééeess  ppaarr  sseemmaaiinnee  

  

SSuurr  ccee  ssuujjeett  llaa  SSMMAA  mmeettttrraa  ddoonncc  pprroobbaabblleemmeenntt  eenn  ppllaaccee  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttrrôôlleess  

oouu  ss''eennggaaggeerraa  ssuurr  llaa  vvooiiee  dduu  ""ttoouutt  ddééccllaarraattiiff""  qquuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  ssaannss  ddoouuttee  àà  ll''eennttrreepprriissee  

dd''êêttrree  ccoouuvveerrttee  ssii  uunn  ccaaddrree  vveennaaiitt  rreevveennddiiqquueerr  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  DDee  nnoottrree  

ccôôttéé,,  nnoouuss  ddeemmaannddoonnss  qquuee  lleess  ccaaddrreess  ppuuiisssseenntt  ""ssee  pprroottééggeerr""  ddee  lleeuurr  ssuurrcchhaarrggee  ddee  

ttrraavvaaiill  eett  oobbttiieennnneenntt  llee  ddrrooiitt  ddee  nnee  pplluuss  rrééppoonnddrree  aauuxx  ssoolllliicciittaattiioonnss  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  

hheeuurreess  nnoorrmmaalleess  ddee  ttrraavvaaiill..  LLeess  ccaaddrreess,,  ccoommmmee  lleess  aauuttrreess  ssaallaarriiééss,,  nnee  ssoonntt  ppaass  

ccoorrvvééaabblleess  àà  mmeerrccii  eett  oonntt  ddrrooiitt  àà  llaa  ddééccoonnnneeccttiioonn  !!  

  

PPoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  àà  tteemmppss  ppaarrttiieell,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  ssoouuhhaaiittee  rreemmeettttrree  àà  ppllaatt  lleess  

ddiifffféérreennttss  ccoonnttrraattss,,  ssaannss  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ddee  pprréécciissiioonnss..  DDaannss  ccee  ddoommaaiinnee  nnoouuss  

ddeemmaannddoonnss  uunnee  ttoottaallee  mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  tteemmppss  ppaarrttiieell  àà  llaa  SSMMAA  ::  ffoorrmmuulleess  

hheebbddoommaaddaaiirreess  ((44//55,,  33//55,,  11//22  tteemmppss)),,  ffoorrmmuulleess  mmeennssuueelllleess  ((44,,  55,,  66  jjoouurrss  ppaarr  mmooiiss  

ccuummuullaabblleess  eett  àà  pprreennddrree  sseelloonn  uunn  ppllaannnniinngg  mmeennssuueell  pprrééddééffiinnii)),,  ffoorrmmuulleess  aannnnuueelllleess  

((ppeerrmmeettttaanntt  ppaarr  eexxeemmppllee  ddee  ppoosseerr  lleess  jjoouurrss  nnoonn  ttrraavvaaiillllééss  ssuurr  lleess  ppéérriiooddeess  ddee  ccoonnggééss  

ssccoollaaiirreess))......BBrreeff,,  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ssoonntt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  éétteenndduueess  eett  nnoouuss  

ddeemmaannddoonnss  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunn  vvéérriittaabbllee  MMEENNUU  dduu  tteemmppss  ppaarrttiieell..  NNoouuss  ffoorrmmoonnss  llee  

ccoonnssttaatt  qquuee  llaa  SSMMAA  eenn  eesstt  àà  llaa  pprrééhhiissttooiirree  mmaaiiss  sseemmbbllee  àà  ll''ééccoouuttee  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  

ll''UUNNSSAA  ppoouurr  llee  mmoommeenntt  !!  

  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ttééllééttrraavvaaiill,,  cc''eesstt  àà  nnoottrree  ddeemmaannddee  qquuee  llaa  DDiirreeccttiioonn  aacccceeppttee  

dd''oouuvvrriirr  llaa  nnééggoocciiaattiioonn..  DD''oorreess  eett  ddééjjàà,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  eessttiimmee  qquuee  ttoouutteess  lleess  ffoonnccttiioonnss  nnee  

sseerroonntt  ppaass  éélliiggiibblleess..  NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  uunnee  pphhaassee  dd''eexxppéérriimmeennttaattiioonn  qquuii  ddoonnnnee  ll''aaccccèèss  àà  

ccee  mmooddee  ddee  ttrraavvaaiill  aauu  ppaanneell  ddee  ffoonnccttiioonnss  llee  pplluuss  llaarrggee  ppoossssiibbllee..  NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  

ééggaalleemmeenntt,,  ccoommmmee  ppoouurr  llee  tteemmppss  ppaarrttiieell,,  qquu''uunn  MMEENNUU  dduu  ttééllééttrraavvaaiill  ssooiitt  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  

EEnnffiinn,,  ccoonnsscciieennttss  qquuee  ttoouuss  lleess  ddoommiicciilleess  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  llee  ttééllééttrraavvaaiill,,  nnoouuss  

ddeemmaannddoonnss  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rreeccoouurriirr  àà  ddeess  ssiitteess  ttiieerrss  ((nnii  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill,,  nnii  ddoommiicciillee))..  

  

NNOOUUSS  RREEVVIIEENNDDRROONNSS  VVEERRSS  VVOOUUSS  AAUU  SSUUJJEETT  DDEE  CCEESS  NNEEGGOOCCIIAATTIIOONNSS..    

NN''HHEESSIITTEEZZ  PPAASS  AA  VVEENNIIRR  VVEERRSS  VVOOSS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS  UUNNSSAA  PPOOUURR  EENN  DDIISSCCUUTTEERR  !!  
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