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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υνάδελφοι,
Η Ομοςπονδία μασ για μια ακόμα φορά πρωτοπορϊντασ, ανακοινϊνει ότι
προχωριςαμε ςε διαβοφλευςθ με τισ εργοδοτικζσ οργανϊςεισ: ΠΟΞ και
ΠΟΕΗ-ΓΕΒΕΕ για τθν υπογραφι ..Ε. ςτον κλάδο μασ. Η Ομοςπονδίασ μασ
εν μζςω τθσ επιδθμίασ και των εργαςιακϊν δυςκολιϊν που ζχει επιφζρει θ
πανδθμία του COVID-19 προχϊρθςε ςτθν διαςφάλιςθ των εργαςιακϊν
δικαιωμάτων μασ για τα επόμενα δυο (2) χρόνια. Θδθ ζχουμε ηθτιςει από το
Τπουργείο Εργαςίασ να προχωριςει ςτθν κιρυξθ υποχρεωτικότθτασ των
..Ε. και μάλιςτα αναφορικά με τθν υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ των
Ηλεκτρολόγων Καταςτθμάτων υπάρχει κοινό αίτθμα με αρ. πρωτ.: 12408/2203-2021 όπου επιςυνάπτεται και θ Έκκεςθ Σεκμθρίωςθσ όπωσ ηθτείται από
τον νόμο: “περί μθ αρνθτικισ επίπτωςθσ ςτθν οικονομία”, θ οποία
τεκμθριϊκθκε από ΙΜΕ/ΓΕΒΕΕ. ιμερα, κατατζκθκε από τθν
κοινοβουλευτικι ομάδα του ΤΡΙΖΑ υπογεγραμμζνθ από 57 βουλευτζσ
επερϊτθςθ προσ τον Τπουργό Εργαςίασ για το εάν προτίκεται να κθρφξει
υποχρεωτικζσ τισ ςυλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ που ζχουν υπογραφεί ζωσ
και ςιμερα και ιδθ να παρατείνει αυτζσ που λιγουν 31-03-2021 μετά τθν
μετενζργεια. Είναι ςίγουρο ότι το Τπουργείο ζχει ευκφνθ που δεν ζχει
προχωριςει καν ςτισ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ του Ν.4635/2019 διότι
πιςτεφουμε ότι κζλει να υπονομεφςει τθν εφαρμογι των ..Ε. Η τθλεοπτικι
εμφάνιςθ του πολιτικοφ προϊςταμζνου του Τπουργείου τονίηοντασ το
γεγονόσ ότι προκρίνονται οι ατομικζσ ςυμβάςεισ, δείχνει ωσ ςυνδικαλιςτικό
κίνθμα τον δρόμο που πρζπει να ακολουκιςουμε του αγϊνα και τθσ πάλθσ.
Έρευνα του ΙΝΕ/ΓΕΕ δείχνει ότι το ποςοςτό κάλυψθσ των εργαηομζνων όλων
των κλάδων από ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα μειϊκθκε από το
83,8% το 2009 ςε περίπου 18% ςιμερα. Ακόμθ και θ προθγοφμενθ
κυβζρνθςθ που δεν ικανοποίθςε ωσ προσ τθν εφαρμογι των ..Ε. παρόλα

