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Κατώτατος μισθός: 
Τα πρώτα «όχι» στην πρόθεση της 
κυβέρνησης για αύξησή του το 2018 
Αποκατάσταση συλλογικών διαπραγματεύσεων και μείωση φόρων 
και εισφορών τα «προπαιτούμενα» των κοινωνικών εταίρων

Αφιέρωμα

Ενα κατ' αρχήν καθαρό «όχι» είναι η απάντηση που εισπράττει η κυβέρνηση τόσο από τις εργοδοτικές οργανώ-
σεις όσο και από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος στην πρόθεσή της να δρομολογήσει μια αύξηση 
του κατώτατου μισθού το 2018, και συγκεκριμένα μετά τον επερχόμενο Αύγουστο, όταν θα λήξει το τρέχον 
Πρόγραμμα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, και εφόσον επιτευχθεί ο στόχος εξόδου από τα Μνημό-

νια όπως έχει προδιαγραφεί από το οικονομικό επιτελείο.

Την βούληση αυτή εξέφρασε δημόσια λίγο πριν εκπνεύσει το 2017 η Υπουργός Εργασίας κα. Εφη Αχτσιόγλου, το-
ποθετώντας αυτή τη στόχευση στο πλαίσιο της αποκατάστασης προς τους εργαζομένους μέρους των απωλειών που 
έχουν υποστεί και σε μια προσπάθεια να αυξηθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων μέσα από την ενίσχυση της εγχώριας κα-
τανάλωσης. 

Όσο όμως κι αν οι επιχειρήσεις «διψούν» για μια ένεση ρευστότητας και τα συνδικάτα για τόνωση των εργατικών ει-
σοδημάτων, η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας κινδυνεύει να πέσει στο κενό προτού ακόμα τεθεί επίσημα στο τρα-
πέζι του κοινωνικού διαλόγου. 

Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων εξηγούν στο Epsilon7 τους διαφορετικούς λόγους που ο καθένας εξ αυτών 
στέκεται εξαιρετικά επιφυλακτικά απέναντι στην κυβερνητική επιδίωξη. 

Ο κ. Χρήστος Ιωάννου Διευθυντής του Τομέα Απασχόλησης & Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ υπενθυμίζει το γνωστό αί-
τημα του Συνδέσμου για μείωση των φόρων και των εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ώστε να αυξηθεί το 
διαθέσιμο εισόδημα για τους εργαζόμενους : «Χρειαζόμαστε μία συζήτηση και μια  συνεννόηση ως κοινωνία και ως οι-
κονομία για το πώς θα αυξήσουμε και θα ενισχύσουμε στην χώρα μας την  ανταγωνιστική παραγωγή, και πως με οδηγό 
αυτήν θα  βελτιώνονται και οι μισθοί, η απασχόληση, οι όροι εργασίας. Κι αυτό είναι το νόημα του κοινωνικού διαλόγου 
και των θεσμών του», σημειώνει.

Για την ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις των μικρομεσαίων ζητούμενο δεν είναι μία ελάχιστη αύξηση στον κα-
τώτατο μισθό που θα αποφασίσει η κυβέρνηση, αλλά η πλήρης αποκατάσταση του θεσμού των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων που θα δώσει το δικαίωμα και πάλι στους κοινωνικούς εταίρους να συν-αποφασίζουν για την αύξηση του 
κατώτατου μισθού, όπως συνέβαινε πριν το 2011.  

Ο Θάνος Βασιλόπουλος Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων επισημαίνει : «Το ερώτημα είναι αν σε δημοκρατικά καθεστώτα οι μισθοί καθορίζονται από συμφωνία εργο-
δοτών – εργαζομένων με θεσμοθετημένες διαδικασίες ή αποφασίζουν «σουλτάνοι» κατ΄εντολή;» 

Στο ίδιο πνεύμα και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ κύριος Γ. Κουράσης: «θα πρέπει να αποκατασταθούν οι ελεύ-
θερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, μέσα από τις οποίες οι κοινωνικοί εταίροι θα καθορίσουν και το ύψος του κατώτα-
του μισθού, οι οποίοι αφενός γνωρίζουν την κατάσταση στην πραγματική οικονομία και αφετέρου θα κληθούν να εφαρ-
μόσουν την οποιαδήποτε μεταβολή»,
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παραγωγή, και πως με οδηγό αυτήν θα  βελτιώνονται και 
οι μισθοί, η απασχόληση, οι όροι εργασίας. Κι αυτό είναι 
το νόημα του κοινωνικού διαλόγου  και των θεσμών του. 

Μετά  από μία σχεδόν δεκαετία κρίσης που συνοδεύ-
θηκε από μεγάλη οπισθοχώρηση του κοινωνικού διαλό-
γου στην χώρα μας, ο ΣΕΒ θεωρεί ότι οι κορυφαίες οργα-
νώσεις των κοινωνικών εταίρων πρέπει να στοχεύουν με 
ενεργητικό τρόπο στην επίτευξη των προϋποθέσεων για 
την αύξηση βιώσιμων θέσεων εργασίας και για τη βελτί-
ωση των εισοδημάτων. 

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργα-
ζομένων, είναι κομβικός σε αυτήν την διαδικασία και ο κοι-
νωνικός διάλογος πρέπει να διευρυνθεί με άλλα ζητήματα, 
πέρα και πάνω από το στενό προσδιορισμό του κατώτατου 
μισθού, για τον οποίο ήδη έχει καθορισθεί, αλλά δεν έχει 
ακόμη εφαρμοσθεί, νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για αυτό ο ΣΕΒ με επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος 
του στους Προέδρους των Κοινωνικών Εταίρων που συ-
νάπτουν την ΕΓΣΣΕ αποτύπωσε 7 ζητήματα που είναι σκό-
πιμο να συζητηθούν στο πλαίσιο των επικείμενων συνα-
ντήσεων για τη διαπραγμάτευση της ΕΓΣΣΕ του 2018.

Χρ. Ιωάννου: Στην πολιτική μισθών χρειάζεται κοινωνικός και οικονομικός λογισμός

Χρήστος Ιωάννου, Διευθυντής του Τομέα Απασχόλησης & Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ 

Το τι μισθούς μπορεί και 
πρέπει να πληρώνει μία 
οικονομία και μια κοινω-

νία στα εργαζόμενα μέλη της 
δεν  είναι κάτι που εξαρτάται  
από τις επιθυμίες ή τις προθέ-
σεις ενός υπουργού ή μιας κυ-
βέρνησης. Η πραγματικότητα εί-
ναι ότι το ύψος των μισθών, και 
μεταξύ αυτών το ύψος των κα-
τώτατων μισθών, που μπορεί να 

έχει μια οικονομία συνδέεται με την παραγωγή και την πα-
ραγωγικότητά της. Και  αυτή η παραγωγή  και η παραγωγι-
κότητά της  πραγματοποιείται στις  επιχειρήσεις της, όπου 
υφίστανται και  δημιουργούνται οι θέσεις εργασίας, στις 
επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν  σε  επιμέρους και διαφο-
ρετικούς κλάδους και τομείς της οικονομίας. 

Για να μην αναπαραχθούν στην μεταμνημονιακή Ελλάδα 
οι αυταπάτες  και τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, 
σημείο έναρξης μιας ουσιαστικής συζήτησης θα έπρεπε 
να αποτελεί, αν π.χ. το θέμα  του ενδιαφέροντος είναι ο 
κατώτατος μισθός, μία απλή σύγκριση και  η απάντηση  
σε ένα ερώτημα.  

Γιατί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat στο  τέλος 
του 2017, μια χώρα  που πέρασε από μνημόνιο μπορεί να 
έχει κατώτατο μισθό 1.563 ευρώ (Ιρλανδία) - υπερδιπλά-
σιο της Ελλάδας (που έχει 684 ευρώ), ενώ μία άλλη που 
επίσης πέρασε από μνημόνιο να έχει 650 ευρώ (Πορτο-
γαλία) -υπολειπόμενο της Ελλάδας;  

Η απάντηση συνδέεται με το τι και πόσο παράγει  η κάθε 
οικονομία και η κάθε χώρα. Και ειδικότερα συνδέεται κυρί-
ως με το τι και πόσο παράγει με τον τομέα της οικονομίας 
της των «διεθνώς εμπορεύσιμων» αγαθών και υπηρεσιών.  

Το ενδογενές αναπτυξιακό δυναμικό μιας οικονομίας εί-
ναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με το, μεγαλύτερο ή μικρό-
τερο, σφρίγος τού τομέα των «διεθνώς εμπορεύσιμων». 
Η παραγωγή και η προστιθέμενη αξία  της και η ανταγω-
νιστικότητά  της ορίζουν και τα  όρια διανομής και αναδι-
ανομής του εισοδήματος. 

Συνεπώς χρειαζόμαστε μία συζήτηση και μια  συνεννόη-
ση ως κοινωνία και ως οικονομία για το πώς θα αυξήσου-
με και θα ενισχύσουμε στην χώρα μας την  ανταγωνιστική 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γιατί, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Eurostat στο  τέλος του 
2017, μια χώρα  που πέρασε 
από μνημόνιο μπορεί να έχει 
κατώτατο μισθό 1.563 ευρώ 
(Ιρλανδία) - υπερδιπλάσιο 
της Ελλάδας (που έχει 684 
ευρώ), ενώ μία άλλη που 
επίσης πέρασε από μνημόνιο 
να έχει 650 ευρώ (Πορτογαλία) 
-υπολειπόμενο της Ελλάδας;  

Χρήστος Ιωάννου 
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Θ. Βασιλόπουλος  Κυνική ομολογία συνέχισης του εργασιακού μεσαίωνα

Θάνος Βασιλόπουλος, 
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Η Κυβέρνηση, συνεχίζοντας 
ακάθεκτη την εφαρμογή 
του 3ου μνημονίου και 

αδιαφορώντας για τις συνέπει-
ες, χωρίς καθόλου ενδοιασμούς, 
πέρασε, με συνοπτικές διαδικα-
σίες, το πολυνομοσχέδιο 1.500 
σελίδων για να κλείσει την 3η 
αξιολόγηση, συνεχίζοντας ταυ-
τόχρονα την δική της αφήγηση 
ενός success story, που αφορά 

φυσικά μόνο την ίδια και όχι τους εργαζόμενους και την 
κοινωνία. 

Μέσα λοιπόν σ΄αυτόν τον κυκεώνα των προαπαιτούμε-
νων μέτρων, που ψηφίσθηκαν κατ΄ επιλογή φυσικά των 
δανειστών και σε συνέχεια της ίδιας πολιτικής όλων των 
μνημονιακών κυβερνήσεων, οι αντεργατικές – αντιλαϊκές 
διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους δεν έχουν 
τελειωμό.

Τσακίστηκαν τα πολυτεκνικά και τριτεκνικά επιδόματα, 
απελευθερώθηκαν πλήρως οι κατασχέσεις της λαϊκής κα-
τοικίας με τη μέθοδο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, 
η δημόσια περιουσία εκχωρήθηκε με σκοπό να ξεπουλη-
θεί στο υπερταμείο των δανειστών για 99 χρόνια, και φυ-
σικά το κερασάκι στην τούρτα ήταν και η κατάργηση του 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

1. Το Μέλλον της Εργασίας. 

2. Επανεκκίνηση Επιχειρήσεων - Διάσωση Θέσεων Ερ-
γασίας.

3. Δίκαιη και ανταποδοτική ασφάλιση εργαζομένων: Σύ-
σταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

4. Χρηματοδότηση του Συστήματος Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης, των Συνδικαλιστικών Φορέων και των Ινστι-
τούτων τους. 

5. Διαιτησία: Συμφωνία για ένα νέο Σύστημα.  

6. Σύσταση Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης (ΔΣΕ 
144).

7. Συμφωνία Πλαίσιο με Κατευθυντήριες Γραμμές για 
Αποτελεσματικές Συλλογικές Διαπραγματεύσεις. 

Για  ορισμένα  από αυτά τα ζητήματα  έχουν ήδη  δημο-
σιοποιηθεί τρείς  ειδικές  εκθέσεις   (Special Reports) οι 
οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  του ΣΕΒ (www.
sev.org.gr ),  οι οποίες αναλύουν τα ζητήματα και τεκμηρι-
ώνουν προτάσεις και  εναλλακτικές, ώστε να αποτελέσουν 
αντικείμενο και του κοινωνικού και του δημοσίου διαλόγου:

 •  Tο μέλλον της εργασίας: Τάσεις και προκλήσεις 
για επιχειρήσεις και εργαζόμενους - 18 Οκτωβρί-
ου 2017

 •  Mισθοί, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότη-
τα - 30 Οκτωβρίου 2017

 •  7  Προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση του 

Κοινωνικού Διαλόγου και την αύξηση των 
εισοδημάτων στο μέλλον - 9 Ιανουαρίου 2018.

Για να κινηθούμε με ενεργητικό και αποτελεσματικό  τρό-
πο στην επίτευξη των προϋποθέσεων για την αύξηση βιώ-
σιμων θέσεων εργασίας και για τη βελτίωση των εισοδη-
μάτων, απαιτείται συστηματικός διάλογος και τεκμηρίωση. 
Από τις επιθυμίες και προθέσεις και επιλογές μιας κυβέρ-
νησης μπορεί  να μην εξαρτάται το τι μισθούς μπορεί και 
πρέπει να πληρώνει μία οικονομία, αλλά  από τις πολιτικές  
της εξαρτάται  το εάν μία οικονομία είναι σε  καθήλωση 
ή ανάκαμψη. Από τις πολιτικές της εξαρτάται επίσης το τι 
μερίδιο  από τον μικτό ονομαστικό μισθό μένει  στα χέρια 
του κάθε εργαζόμενου ως διαθέσιμο εισόδημα. Και εκεί 
υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα  και για  τους εργαζό-
μενους και για τις επιχειρήσεις και για την οικονομία συ-
νολικά και για την κοινωνική συνοχή. 

Χρειάζεται μεταξύ άλλων να δοθεί προτεραιότητα στη 
μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης 
της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.  Θα πρέπει 
να εξετασθεί η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των 
μισθωτών μέσω μείωσης της «φορολογικής σφήνας». Η 
λειτουργία του μη μισθολογικού εργατικού κόστους και 
της «φορολογικής σφήνας» στην απασχόληση και στην πα-
ρεμπόδιση του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικο-
νομίας είναι ένα ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου για μια 
νέα ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης για την στή-
ριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα.  ■



δικαιώματος της απεργίας, 
που σημαίνει και την αρχή 
του ξηλώματος του συνδικα-
λιστικού νόμου 1264/1982. 

Μέσα σε όλα λοιπόν αυτά 
που συμβαίνουν και στην 
αποτύπωση καθημερινά 
της σκληρής πραγματικότη-
τας για το σύνολο του λαού 
και ειδικά των εργαζομένων, 
η θεωρία του success story 
και της ελπίδας έχει μια τε-
ράστια δυσκολία να γίνει πι-
στευτή και δεν «καταπίνεται» 
εύκολα. 

Παραμονές, λοιπόν, της 
ψήφισης του πολυνομο-
σχεδίου και εν΄όψει της κατάργησης του δικαιώματος 
της απεργίας ήρθε και η δήλωση της Υπουργού Εργασί-
ας, κας ΄Εφης Αχτσιόγλου, για την αύξηση του κατώτα-
του μισθού το 2018. 

Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η δήλωση της κας Υπουργού και 
πως ερμηνεύεται στην πράξη; 

Θυμίζουμε ότι, ο κατώτατος μισθός, ο οποίος καθοριζό-
ταν με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ των τριτο-
βάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και 
εργαζομένων (ΓΣΕΕ-ΣΕΒ-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ), την περίφημη 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), είχε 
καθολική ισχύ για όλους τους εργαζόμενους της χώρας και 
ήταν υποχρεωτικά κατώτατος νόμιμος μισθός. 

Αυτόν, τον κατώτατο μισθό, το 2012, η τότε μνημονιακή 
Κυβέρνηση με την περίφημη Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου (ΠΥΣ 6) τον κατήργησε, καταργώντας στην πράξη και 
όλες τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και διαλύοντας 
το σύστημα αμοιβής των εργαζομένων. 

Έτσι, ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με νόμο από τον 
εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, στα πλαίσια των εντολών 
των δανειστών και της μνημονιακής πολιτικής, αποφασί-
ζοντας και διατάσσοντας και επιβάλλοντας μια τεράστια 
μείωση, αφού από 751 ευρώ ο μηνιαίος μισθός καθορί-
σθηκε στα 586 ευρώ και ειδικά για τους νέους εργαζόμε-
νους μέχρι 24 ετών στα 510 ευρώ. 

Μόνιμο, λοιπόν, αίτημα των εργαζομένων, αλλά και ση-
μαντικής μερίδας των εργοδοτών, ήταν η επαναφορά των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ειδικά της ΕΓΣΣΕ. 

Η συγκεκριμένη Κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία με 

δεδομένη την υπόσχεση 
της επαναφοράς των ΣΣΕ 
και ειδικά του κατώτατου 
μισθού. 

Θυμίζουμε δε ότι, στις 
προγραμματικές δηλώσεις 
του ο Πρωθυπουργός στη 
Βουλή, την πρώτη περίοδο 
διακυβέρνησης, πανηγυρι-
κά εξήγγειλε την επαναφο-
ρά του κατώτατου μισθού 
και μάλιστα στα προηγού-
μενα επίπεδα αμοιβής. 

Από τότε βέβαια μέχρι σή-
μερα «κύλησε πολύ νερό» 
και τα πράγματα άλλαξαν 
πλέον αφού η συγκεκριμέ-

νη Κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια μνημονιακή πολιτική «τοις 
κείνων ρήμασι πειθόμενοι». 

Σήμερα αυτό που βιώνουμε είναι τα αποτελέσματα της 
περίφημης ΠΥΣ 6/12, που έχουν δημιουργήσει ένα τερά-
στιο νεκροταφείο στο χώρο εργασίας. 

Πλέον δεν υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις και ο μισθός 
που υπάρχει στην αγορά εργασίας κυμαίνεται από τα 580 
ευρώ και κάτω, αφού βασιλεύει η μερική απασχόληση και 
η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. 

Χωρίς λοιπόν Συλλογικές Συμβάσεις και χωρίς δικαιώ-
ματα εργασίας το απέραντο εργασιακό νεκροταφείο θα 
συνεχίσει να υφίσταται και να βασιλεύει. 

Η πρόταση λοιπόν της κας Υπουργού όχι μόνο δεν διορ-
θώνει την κατάσταση, όχι μόνο δεν δίνει ελπίδα, αλλά αντί-
θετα έχει και άλλες προεκτάσεις, αφού πλέον και επίσημα 
εγκαταλείπεται η υπόσχεση και παγιώνεται το υπάρχον νε-
κροταφείο των εργασιακών σχέσεων και της οικονομίας. 

Εξαγγέλλεται, λοιπόν, αύξηση από την Υπουργό Εργασί-
ας, στα πλαίσια βέβαια των μνημονιακών πολιτικών, δη-
λαδή ψίχουλα, που δεν αλλάζουν και δεν βελτιώνουν την 
κατάσταση, αφού δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικής. 

Το ερώτημα βέβαια είναι αν σε δημοκρατικά καθεστώτα 
οι μισθοί καθορίζονται από συμφωνία εργοδοτών – εργα-
ζομένων με θεσμοθετημένες διαδικασίες ή αποφασίζουν 
«σουλτάνοι» κατ΄εντολή; 

Καμία βελτίωση, λοιπόν, από την «γενναιόδωρη» αύξηση 
της Υπουργού Εργασίας, αλλά αντίθετα και κυνική δήλωση 
ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, παραμένουν ως έχουν και 
παγιώνεται το καθεστώς της κατάργησης των Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας.  ■
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Πλέον δεν υπάρχουν 
Συλλογικές Συμβάσεις 

και ο μισθός που υπάρχει στην 
αγορά εργασίας κυμαίνεται από 

τα 580 ευρώ και κάτω, αφού 
βασιλεύει η μερική απασχόληση 

και η μαύρη και 
ανασφάλιστη εργασία 

                      Θάνος Βασιλόπουλος 
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Γ. Κουράσης: Οι κοινωνικοί εταίροι να αποφασίζουν για τον κατώτατο μισθό

Γ. Κουράσης, Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ 

Δυστυχώς τα τελευ-
ταία χρόνια οι ελληνι-
κές κυβερνήσεις επι-

φυλάσσουν έναν όλο και πιο 
υποβαθμισμένο ρόλο για τους 
κοινωνικούς εταίρους. Η κατάρ-
γηση των ελεύθερων συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων και του 
καθορισμού του κατώτατου μι-
σθού αποτέλεσε την αρχή. Τίπο-
τα μάλιστα θετικό δεν έχει προ-

κύψει από αυτή την δυσμενή μεταβολή που συντελέστηκε 
στις αρχές του 2012. Οι μισθοί πέφτουν επηρεάζοντας 
αρνητικά την συνολική ζήτηση, ενώ η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων επιδεινώνεται. Το ποσοστό ανεργίας πα-
ραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα διατηρώντας το κίνδυνο 
διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Η μικρή μείωση που 
καταγράφεται παρουσιάζει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά που μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι, όπως η πρωτοφα-
νής ελαστικότητα και κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι πριν από όλα θα πρέ-
πει να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις, μέσα από τις οποίες οι κοινωνικοί εταίροι θα 
καθορίσουν και το ύψος του κατώτατου μισθού, οι οποί-
οι αφενός γνωρίζουν την κατάσταση στην πραγματική οι-
κονομία και αφετέρου θα κληθούν να εφαρμόσουν την 
οποιαδήποτε μεταβολή. 

Κατά συνέπεια οι οποιεσδήποτε δηλώσεις γίνονται για 
αύξηση, μείωση ή διατήρηση του κατώτατου μισθού εκτός 
του παραπάνω πλαισίου μας βρίσκουν επί της αρχής αντί-
θετους. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κοινω-
νικού διαλόγου. Αναπόσπαστό κομμάτι δηλαδή του ευ-
ρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Σε αυτό το πλαίσιο δια-
μορφώνονται οι εργασιακές σχέσεις και διασφαλίζεται η 
κοινωνική και εργασιακή ειρήνη. 

Και τούτο διότι Κοινωνικός διάλογος είναι οι θεσμοθε-
τημένες διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι κοινωνικοί 
εταίροι – οι πλέον δηλαδή αντιπροσωπευτικές οργανώ-
σεις εργοδοτών και εργαζόμενων – εκφράζουν τα συμ-
φέροντα και τα προβλήματα τους και προσπαθούν να τα 
επιλύσουν. Προσπαθούν δηλαδή να βρουν τον κοινό τόπο 
όπου επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα έχουν τις μεγαλύ-
τερες δυνατές ωφέλειες  λαμβάνοντας υπόψη ένα δεδο-
μένο οικονομικό περιβάλλον.

Υπό το πρίσμα αυτό ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί 
έναν χρήσιμο μηχανισμό για την δημιουργία κοινωνικής            

συναίνεσης στην βάση της οποίας μπορούν να συζητηθούν 
και να διευθετηθούν κρίσιμα ζητήματα όπως η απασχόλη-
ση, η αγορά εργασίας, η ανεργία, η κοινωνική ασφάλιση 
και γιατί όχι η φορολογία, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
κ.λ.π..Ζητήματα δηλαδή θεμελιώδη για την κοινωνική συ-
νοχή και ειρήνη και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Και το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης που διέθεταν, δη-
λαδή οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, έχει 
υποβαθμιστεί για να μην σημειώσω αφαιρεθεί. Η ανάγκη 
επαναφοράς του δεν έγκειται σε κάποιο φετίχ, αλλά στο 
γεγονός ότι δεν μπορεί η αγορά εργασίας να ρυθμίζεται 
είτε από κάποια «αυθεντία» που δεν έχει αντίληψη της 
πραγματικότητας, είτε ενδεχομένως από ιδιοτελή και με-
μονωμένα συμφέροντα που προωθούν την ατζέντα τους.   

Επομένως, η αποκατάσταση του κοινωνικού διαλόγου 
και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων  απο-
τελεί ένα βήμα για τον εκδημοκρατισμό της οικονομικής 
ζωής και κυρίως για την διατήρηση της κοινωνικής συνο-
χής και ειρήνης. Παράλληλα αποτελεί το άλμα που πρέ-
πει να κάνουμε ώστε να συζητήσουμε με υπευθυνότητα 
και ειλικρίνεια τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά 
εργασίας εντός και εκτός συνόρων, τη διάρθρωση και τις 
δυνατότητες της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και τις 
παρεμβάσεις που χρειάζονται για να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η σταθερά η ΓΣΕ-
ΒΕΕ με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που απο-
τελούν το 96% των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η αποκατάσταση του 
κοινωνικού διαλόγου και 
των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων  
αποτελεί ένα βήμα για 
τον εκδημοκρατισμό της 
οικονομικής ζωής και κυρίως 
για την διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής και ειρήνης  

 Γ. Κουράσης 


	
	_GoBack


