Δηλώζεις προέδροσ ΕΣΕΕ κ. Βαζίλη Κορκίδη αναθορικά με ηη ζσμβολή
ηοσ ελληνικού εμπορίοσ ζηην σπογραθή ηης νέας ΕΓΣΣΕ.
«...Σήκεξα ζην παξά πέληε, αιιά θαη νη πέληε, ππνγξάςακε ηε λέα Εζληθή Γεληθή
Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο. Πέληε εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ηξίκελεο παξάηαζεο
θαη νη πέληε θνηλσληθνί εηαίξνη πξνηάμακε πάλσ από όια ζπλαηλεηηθά θξηηήξηα θαη
θζάζακε ζε κία πνιύ ζεκαληηθή ζπκθσλία, παξά ηα εκπόδηα ηεο πξσηνθαλνύο γηα
ηε ρώξα ύθεζεο, θαη ηνπ αζθπθηηθνύ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ επέβαιε ζνβαξνύο
πεξηνξηζκνύο ζηε ζπιινγηθή απηνλνκία.
Είλαη γεγνλόο όηη ρσξίο ζπλελλόεζε θαη ζπλαίλεζε, εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ
δελ πξόθεηηαη λα αληηκεησπηζηεί ε αλεξγία όζν θαη αλ ππνρσξήζνπλ πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. Οη αιόγηζηεο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνύο ησλ
εξγαδνκέλσλ έιαβαλ ζήκεξα ηέινο κε ηελ νκόθσλε απόθαζή καο λα θξαηήζνπκε
ελεξγό ην ζεζκό ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, αθνύ κε ην "καλδύα" ηεο
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δηαηεξνύκε ην επίδνκα γάκνπ.
Μόλν κε επηζήκαλζε ησλ επίθαηξσλ εξγαζηαθώλ ζεκάησλ ζα κπνξέζνπκε λα
αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ηα δεηήκαηα ηεο πάηαμεο ηεο καύξεο εξγαζίαο,
ηεο επηδόηεζεο ηεο εξγαζίαο αληί ηεο αλεξγίαο θαη ζύδεπμεο ηεο θαηάξηηζεο θαη
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε ηελ απαζρόιεζε επθαηξίαο θαη όρη αλάγθεο. Απαηηείηαη,
ινηπόλ, θνηλόο ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή ελόο δηθηύνπ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ λένπ ΕΣΠΑ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014-2020.
Η ΕΣΕΕ ζα επηκείλεη ζηε ζύλαςε κηαο Εζληθήο Πξνγξακκαηηθήο Σπκθσλίαο γηα
ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξόηεζε ηεο Ειιάδαο, κεηαμύ ειιεληθήο
Κπβέξλεζεο θαη ησλ πέληε ζεζκνζεηεκέλσλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ, πνπ ππέγξαςαλ
ηελ ΕΓΣΣΕ, κε παξεκβάζεηο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο Απαζρόιεζεο,
Εθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο, Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο,
Επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Καηλνηνκίαο.
Η Εζληθή Γεληθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο πάληα απνηεινύζε θαη ζα ζπλερίζεη
λα απνηειεί παληνύ, έλα ζεκαληηθό εξγαιείν ζπλελλόεζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ
θνηλσληθώλ εηαίξσλ αιιά θαη ελόο ερεξνύ κελύκαηνο εξγαζηαθήο εηξήλεο. Τειηθά
αξρίδνπλ λα καο ελώλνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα από απηά πνπ καο ρσξίδνπλ θαη ε
ππνγξαθή ηεο ΕΓΣΣΕ από όινπο ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ην επηβεβαηώλεη...»

