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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα µας πείτε που καταλήξατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΓΣΕΕ: Στη σηµερινή 2η
συνάντηση οι εργοδότες πρότειναν αυξήσεις που κατά τη γνώµη µου αποτελούν
εµπαιγµό. Αύξηση 3,2% και να µην συζητήσουµε το θέµα της µείωσης του
χρόνου εργασίας. Όπως καταλαβαίνετε απορρίπτεται αυτή η πρόταση χωρίς να
συζητηθεί.
Θα συγκαλέσουµε έκτακτα τη ∆ιοίκηση της Γενικής Συνοµοσπονδίας και θα
προτείνω στη ∆ιοίκηση την προκήρυξη πανελλαδικής απεργίας για να
προωθήσουµε τα αιτήµατά µας για αυξήσεις 8% και για µείωση του χρόνου
εργασίας, δηλαδή 39ωρο µέσα στο 2004 και άνοιγµα του δρόµου για περαιτέρω
µείωση του χρόνου εργασίας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μέχρι και την προηγούµενη φορά που είχαµε ακούσει
τους εργοδότες φαινόταν ότι ναι µεν για τις αυξήσεις υπήρχε διάσταση
απόψεων, αλλά για να σπάσει το 40ωρο φαινόντουσαν ανοιχτοί. Τι έχει αλλάξει
από την προηγούµενη φορά;
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ΧΡ.ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσετε τους εργοδότες. Εµείς µε σαφήνεια
θέσαµε τα θέµατα την προηγούµενη φορά, µε πολύ καλή τεκµηρίωση, πήραµε τα
µπράβο γι’ αυτή την τεκµηρίωση, αλλά την απέρριψαν στο σύνολό της.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ: Η
αδιαλλαξία και η προκλητικότητα της πρότασης των βιοµηχάνων έχει αφετηρία
και υπηρετείται από την πολιτική της Κυβέρνησης. Άρα, λοιπόν, οι εργαζόµενοι
καλούνται εν όψει της εκλογικής αναµέτρησης να καταδικάσουν τις πολιτικές
αυτές που οδηγούν σ’ αυτή την κατάσταση, που οδηγούν στην παρατεταµένη
λιτότητα, στην ακρίβεια, στα προβλήµατα επιβίωσης για τη λαϊκή οικογένεια.
Νοµίζω η καταψήφιση του δικοµµατισµού είναι βασικό καθήκον για την κάθε
εργατική οικογένεια και για τον κάθε εργαζόµενο.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Κυριακόπουλε θα µας πείτε κάτι;
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΣΕΒ: Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα
της χώρας µας, παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει γίνει, η ένταξή της στην
Ευρωζώνη, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µια σειρά από παράγοντες
που σίγουρα επηρεάζουν σήµερα την κάθε ελληνική επιχείρηση. Αυτή την
επιχείρηση η οποία έχει πρόβληµα επιβίωσης.
Και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ορίζει τα µίνιµουµ, τα ελάχιστα
των αµοιβών, και όχι τις µέσες αµοιβές στον τόπο µας. Αφορά ακριβώς την
επιβίωση και τη διατήρηση θέσεων εργασίας σ’ αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν δυσκολία σήµερα να παραµείνουν σ’ αυτό το στίβο.
Έτσι η, κατά την άποψή µας, ρεαλιστική πρόταση για µία αύξηση, η οποία θα
είναι πάνω από τον πληθωρισµό, που θα δώσει σε ένα µικρό ρυθµό σύγκλισης µε
τα ευρωπαϊκά εισοδήµατα, απορρίφθηκε από την άλλη πλευρά, η οποία έχει θέσει
πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες για ρυθµούς σύγκλισης που η ελληνική οικονοµία
δεν αντέχει, που θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας κατά την άποψή µας και
θα µεγαλώσει το πρόβληµα της χαµηλής ανταγωνιστικότητας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Κυριακόπουλε θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
Βλέπουµε τελευταία κάποια σκάνδαλα, κάποιες φωτογραφικές ρυθµίσεις, οι
οποίες …
Ο∆.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχουν καµιά σχέση µε τις σηµερινές συζητήσεις
αυτά.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συµφωνώ, αλλά είστε εδώ και θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Ο∆.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν κάνουµε εδώ συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της
ύλης. Κάνουµε µια συνέντευξη Τύπου που σχετίζεται µε τα εργασιακά, µε τη
Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υποβλήθηκε µια πρόταση από τις εργοδοτικές οργανώσεις;
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Ο∆.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, πράγµατι υποβλήθηκε µια πρόταση για την αρχή
των διαπραγµατεύσεων, η οποία αφορούσε µία αύξηση στον κατώτατο µισθό
537,00 €, είναι µια αύξηση η οποία υπερκαλύπτει τον προβλεπόµενο πληθωρισµό.
Και βεβαίως υπάρχουν περιθώρια, διότι το κόστος στις επιχειρήσεις θα αυξηθεί,
πρώτον, από τα διάφορα άλλα αιτήµατα της ΓΣΕΕ για µια σειρά από θεσµικά
µέτρα, τα οποία ακόµα δεν µπορούµε να αξιολογήσουµε, εάν δεν προχωρήσουν
οι οµάδες εργασίας να ξεδιαλύνουµε ποια απ’ αυτά θα ενταχθούν ή όχι στην
επόµενη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Πάντως εµείς αξιολογούµε, ότι έχει ένα πρόσθετο κόστος άλλο ένα 0,50%. Και
µην ξεχνάµε, ότι ακολουθούν Κλαδικές και Οµοιοεπαγγελµατικές, αλλά και
Επιχειρησιακές Συµβάσεις, που όλες αυτές τείνουν προς τα πάνω να αυξήσουν το
κόστος εργασίας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τελικά το 39ωρο δεν το συζητήσατε;
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Της µείωσης του κόστους των υπερωριών που το είχατε
θέσει και στις προηγούµενες διαπραγµατεύσεις και στην Κυβέρνηση δεν το
συναρτάτε διόλου µε τις αυξήσεις των µισθών;
Ο∆.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αναµφισβήτητα το συνολικό κόστος της µισθοδοσίας
είναι αυτό που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι το
βασικό µέτρο και όλα αυτά συµµετρούνται, αναµφισβήτητα, και ο χρόνος
εργασίας και ο τρόπος που αµείβονται οι υπερωρίες και η ευελιξία την οποία έχει
η κάθε επιχείρηση στις εργασιακές της σχέσεις.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κάποια στιγµή φαινόταν ότι θα ήσασταν ανοιχτοί στο να
συζητηθεί µείωση του χρόνου εργασίας, τι έχει αλλάξει από τις προηγούµενες
συναντήσεις; Και χθες δηλαδή που βγήκατε από τον Πρωθυπουργό.
Ο∆.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν κάναµε τέτοιες δηλώσεις χθες. Νοµίζω, ότι χθες
αναφερθήκαµε στη συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό και όχι στα εργασιακά. Αλλά
θα έλεγα, επαναλαµβάνω την απάντηση που µόλις έδωσα, το συνολικό κόστος
είναι αυτό που µετράει. Και η µείωση των ωρών εργασίας αναµφισβήτητα έχει
ένα κόστος.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς µικρόφωνο)
Ο∆.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν προλάβαµε να φτάσουµε σήµερα στη
διαπραγµάτευση σ’ αυτά τα επίπεδα, διότι η άλλη πλευρά θεώρησε καλό να
διακόψει τις διαπραγµατεύσεις και να αναχωρήσει από το τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κ. Αρµενάκης;
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ, Πρόεδρος ΕΣΕΕ: Το ελληνικό εµπόριο έχει µεγάλο
ενδιαφέρον για τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, την
κοινωνική συναίνεση και την εργασιακή ειρήνη. Με την προσέγγιση αυτή δεν
µπορούµε να συµφωνήσουµε για µείωση του 40ωρου και κάνουµε έκκληση στην
εργατική πλευρά να αποσύρει το αίτηµα αυτό, που µε βεβαιότητα υπονοµεύει τα
θεµέλια της οικονοµίας µας και θα οδηγήσει σε σηµαντικούς ρυθµούς αύξησης
της ανεργίας. Προτείνουµε οι αυξήσεις στα κατώτερα ηµεροµίσθια να κινηθούν
στη βάση της κάλυψης του πληθωρισµού και της θετικής µεταβολής των
πραγµατικών αποδοχών των εργαζοµένων, όπως ακριβώς συνέβη και στα δύο
προηγούµενα έτη.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με τι πρόβλεψη του πληθωρισµού τους δίνετε 3,2%;
Ο∆.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 2,9% µε 3%.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ: Εγώ θα ήθελα να πω,
ότι ελπίζω, ότι οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν. Σήµερα τέθηκε, όχι τόσο σε
νούµερα αλλά σε λογική, µία διαδικασία από την οποία θα βγει το µισθολογικό
κόστος, η αύξηση των µισθών, που είναι πληθωρισµός συν ένα µέρος της
παραγωγικότητας.
Έγινε επίσης σήµερα µια προσπάθεια να µπει στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης
και ο άνεργος. Ο άνεργος, ο οποίος δυστυχώς δεν παρίσταται, ο άνεργος ο
οποίος δεν διαπραγµατεύεται αυξήσεις µισθών, ο άνεργος ο οποίος προσπαθεί να
βρει µέσα σε υγιείς επιχειρήσεις σταθερές και µόνιµες θέσεις εργασίας.
Το θέµα του ωραρίου δεν συζητήθηκε σήµερα, δεν προλάβαµε να το
συζητήσουµε, αλλά σε ό,τι αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, το θέµα του
ωραρίου, όπως έχω πει και την προηγούµενη φορά, είναι µάλλον κλειστό. ∆εν
ακούσαµε µέχρι στιγµής επιχειρήµατα σοβαρά που να µας οδηγούν στο
αποτέλεσµα που λέει, ότι µείωση των ωρών εργασίας οδηγεί σε αύξηση της
απασχόλησης και σε µείωση της ανεργίας.
Αυτό το επιχείρηµα νοµίζω, ότι δεν µπορεί να το τεκµηριώσει κανείς µε
σοβαρότητα όταν µιλάει για µία ώρα µείωση των ωρών εργασίας. Είναι µάλλον
ένας τρόπος για να αυξήσει κανείς τα εισοδήµατα των εργαζοµένων που µπορούν
βέβαια να αυξηθούν µε άλλους τρόπους, χωρίς να δηµιουργήσουν προβλήµατα
στις επιχειρήσεις.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ.-
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