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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ 200
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά από επίπονες και µακροχρόνιες
διαπραγµατεύσεις, φτάσαµε σε ένα επιτυχές αποτέλεσµα. Οι κοινωνικοί
συνοµιλητές για άλλη µια φορά στη χώρα µας βρήκαν τη δύναµη να
συµφωνήσουν σε ένα µείζον θέµα που αφορά την κοινωνία, τους
εργαζόµενους φυσικά, αλλά και την οικονοµία.
Με αίσθηµα ευθύνης αντιµετωπίσαµε όλη αυτή την
διαπραγµατευτική πορεία και τις διεργασίες που τη συνόδευσαν και φτάσαµε
σε ένα αποτέλεσµα που έρχεται να ενισχύσει το εισόδηµα των µισθωτών, θα
έλεγα µε αυξήσεις οι οποίες ουσιαστικά συµβάλλουν στο να επιταχύνουµε το
βηµατισµό για την οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση.
Ιδιαίτερα οι αυξήσεις που απευθύνονται στους κατώτερους
µισθούς, οι οποίοι αυξάνονται γύρω στο 13,5% στη διάρκεια της διετίας,
σηµατοδοτούν µία συµπεριφορά η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία. Οι αυξήσεις
που δίνονται αθροιστικά της τάξης του 6% για το έτος 2004 και της τάξης
του 5,5% για το έτος 2005, είναι αυξήσεις που συνιστούν µια αξιοπρεπή
συµφωνία.
Θεωρούµε ότι και στις διαπραγµατεύσεις που θα γίνουν, είτε
σε εργασιακό επίπεδο, είτε στους κλάδους της οικονοµίας, θα εξαντληθούν
οι προσπάθειες για µία ουσιαστική βελτίωση των µισθών, γιατί το έχουν
ανάγκη οι εργαζόµενοι, το απαιτεί η ελληνική κοινωνία και δεν δηµιουργεί
προβλήµατα στην οικονοµία.
Ως Γενική Συνοµοσπονδία εκφράζουµε την ικανοποίησή µας γι’
αυτή την εξέλιξη και θα προσπαθήσουµε το επόµενο διάστηµα να
συµβάλουµε και για τις κλαδικές συµβάσεις, αλλά να αντιµετωπιστούν
κυρίως τα µεγάλα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ανεργία, µε την
απασχόληση, µε τα εργασιακά δικαιώµατα, µε τις εργασιακές σχέσεις.
Υπάρχουν και συµφωνίες επί των θεσµικών θεµάτων, µε
πρώτη αυτή του χρόνου εργασίας που θα µας απασχολήσει εξειδικευµένα
µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, µε στόχο να βρούµε τον τρόπο να
συµφωνήσουµε, για να πάµε στο 39ωρο.
Θεωρούµε ότι υπάρχει και ένα θέµα που απασχολεί και την
εργοδοτική πλευρά και την εργατική πλευρά, το θέµα των υπερωριών, το
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κόστος των υπερωριών που και εµείς το έχουµε προσεγγίσει και έχουµε
αναλύσει τις επιπτώσεις. Θα το συζητήσουµε όταν συζητήσουµε τη µείωση
του χρόνου εργασίας.
Σήµερα συµφωνήσαµε στο να δίνεται η δυνατότητα χωρίς
άδεια για τις υπερωρίες απ’ τις 40 µέχρι τις 45 ώρες, διότι δηµιουργούνται
γραφειοκρατικές συνθήκες, καταταλαιπωρείται κυρίως η µικροµεσαία
επιχείρηση η οποία µας ενδιαφέρει να υποστηρίζεται για να µπορεί να
ανταποκριθεί σ’ αυτό το δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Θεωρούµε απ’ τη µεριά µας ότι µε την υπευθυνότητα όλων
των τελευταίων ετών, συµβάλλουµε στο να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις,
στο να διαµορφώνονται συνθήκες κοινωνικής συνεργασίας, στο να έχουµε
ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον και φυσικά στο να προωθείται µια
δυναµική στην οικονοµία µας.
Ως προς τη διάρκεια της σύµβασης µία επισήµανση. Πολλοί
έσπευσαν να πουν ότι τώρα που άλλαξε η πολιτική κατάσταση, η ΓΣΕΕ θα
πάει για µονοετή σύµβαση. Λέµε για άλλη µια φορά, ότι εµείς δεν
ετεροπροσδιοριζόµαστε
µε
βάση
τις
πολιτικές
συνθήκες.
Ετεροπροσδιοριζόµαστε µε βάση τις ανάγκες της χώρας, τις ανάγκες της
κοινωνίας και τον αυτόνοµο στρατηγικό σχεδιασµό της Γενικής
Συνοµοσπονδίας. Ευχαριστώ.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως περιέγραψε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ,
µετά από πραγµατικά επίπονες διαπραγµατεύσεις, φτάσαµε σε ένα
αποτέλεσµα το οποίο είναι συµβατό µε τις αντοχές της ελληνικής
οικονοµίας, µε την πρόοδο που έχουµε κάνει σαν χώρα και βοηθάει
πράγµατι στη σύγκλιση των αµοιβών αυτών που το έχουν περισσότερο απ’
όλους ανάγκη. Του πρωτοεργαζόµενου, αυτού που ξεκινάει την εργασία,
του ανειδίκευτου και χωρίς προϋπηρεσία εργαζόµενου, έτσι ώστε να έχουµε
µια σύγκλιση των αµοιβών προς τους µέσους όρους. Το κόστος για τις
επιχειρήσεις και για τις δύο χρονιές υπολείπεται του 5% µε τον τρόπο που
θα δοθούν αυτές οι αυξήσεις και έτσι καταφέραµε πιστεύω να πετύχουµε και
τους δύο στόχους, και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα σε λογικά
πλαίσια και απ’ την άλλη πλευρά να βελτιώσουµε τις αµοιβές.
Πιστεύω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις τώρα σ’ αυτό το
κλίµα εργασιακής ειρήνης το οποίο έχει απολαύσει η χώρα τα τελευταία 10
χρόνια, να συνεχίσουµε πάνω σ’ αυτό να χτίζουµε για να δούµε περαιτέρω
πρόοδο και ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Το ελληνικό εµπόριο µε τη
σηµερινή
συµφωνία που καταλήξαµε µε τους εργαζόµενους, απέδειξε για µια ακόµη
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φορά το υψηλό αίσθηµα ευθύνης που το διακρίνει, όπως επίσης και την
υψηλή εµπιστοσύνη που έχει προς την ελληνική κοινωνία.
Ειδικά, η αύξηση των κατωτάτων αµοιβών των εργαζοµένων,
νοµίζουµε ότι συντελεί τα µέγιστα στην ελαχιστοποίηση της διαφοράς από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο έχει πολύ συζητηθεί. Και όλα αυτά
µέσα σε µια περίοδο που το εµπόριο δέχεται πυρά από πάρα πολλές
πλευρές. Νοµίζω ότι µε τη σηµερινή µας στάση αποδείξαµε ότι όλα τα περί
του αντιθέτου διαδιδόµενα τον τελευταίο καιρό δεν έχουν βάση
πραγµατικότητας.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά από δύσκολες διαβουλεύσεις στις
24 του µηνός, στις 4 το απόγευµα θα υπογραφεί στη ΓΣΕΒΕΕ η Εθνική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Οι αυξήσεις των αποδοχών των εργαζόµενων
διέπονται από τρεις κύκλους. Ο πρώτος κύκλος έκλεισε µε την υπογραφή
της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης.
Ο δεύτερος κύκλος είναι οι κλαδικές
συµβάσεις. Ο τρίτος όµως και σηµαντικότερος είναι -και πρέπει να γίνει και
µε τη συµµετοχή της κυβέρνησης- ο περιορισµός της δεξαµενής των
ανέργων και των επισφαλώς εργαζοµένων, µε επισφάλεια θέσεων εργασίας.
∆ιότι όσο η δεξαµενή είναι µεγάλη, τόσο οι µισθοί θα διατηρούνται σε
χαµηλά επίπεδα.
Αυτό είναι µία βασική αρχή της οικονοµίας. Και σ’ αυτό πρέπει
να προσπαθήσουµε όλοι µαζί, γιατί µόνο έτσι οι εργαζόµενοι θα µπορέσουν
να δουν στο µέλλον καλύτερες µισθολογικές αυξήσεις, οι επιχειρήσεις να
είναι καλύτερες -και ιδιαίτερα οι µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δίνουν τα
τελευταία χρόνια 7 στις 10 θέσεις εργασίας.
Το φορολογικό περιβάλλον για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
τα αναπτυξιακά κίνητρα, είναι το κλειδί και για καλύτερες επιχειρήσεις και
για λιγότερους ανέργους και για καλύτερες αποδοχές στους εργαζόµενους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τους αριθµούς φαντάζοµαι
να τους έχετε πάρει.
Έχουµε: 7,5% για το 2004, 7,5% στο κατώτατο ηµεροµίσθιο, 7,7% στον
κατώτερο µισθό.
6% σε δύο δόσεις αυξήσεις για τα άλλα κλιµάκια για το
2004, 5,5% αυξήσεις συνολικές, αφού έχει ενσωµατωθεί και το διορθωτικό
ποσό για το έτος 2005. Και αυτές σε δύο δόσεις όπως γνωρίζετε.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΄Αν θέλετε να συµπληρώσω, να πω ότι
διαµορφώνεται το κατώτατο ηµεροµίσθιο στα 26,40 στο τέλος του 2005 και
590 € ο κατώτατος µισθός, ο πρώτος µισθός. Αυτό είναι 31/12/2005. Είναι
σηµαντικότατες αυξήσεις σ’ αυτά τα κατώτατα κλιµάκια και σηµαντικές και
για τα υπόλοιπα.
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ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ: Μετά από µεγάλη καθυστέρηση, βγήκε ένα άσχηµο
αποτέλεσµα κατά τη γνώµη µου, µακριά απ’ τις ανάγκες των εργαζοµένων
και στο οικονοµικό και στο θεσµικό µέρος. Πιστεύω ότι οι ευθύνες πρώτα
απ’ όλα είναι στην αδιαλλαξία της εργοδοτικής πλευράς. Ευθύνες υπάρχουν
και στην προηγούµενη και στην τωρινή κυβέρνηση, η οποία κρατεί τάχα
στάση ουδετερότητας.
Αλλά υπάρχουν και ευθύνες στην ηγεσία της ΓΣΕΕ για την
διαπραγµατευτική τακτική και την µεγάλη καθυστέρηση που η ίδια επέβαλε
στις διαπραγµατεύσεις. Νοµίζω ότι είναι ένα µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα
και πρέπει µέσα απ’ τις κλαδικές συµβάσεις και διαπραγµατεύσεις να
µπορέσουν οι εργαζόµενοι να πετύχουν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσµα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ: Εµείς σαν Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
θεωρούµε απαράδεκτη και προκλητική προς την εργατική τάξη και όλους
τους εργαζόµενους της χώρας µας, τη σύµβαση που συµφώνησαν σήµερα ο
ΣΕΒ και η ΓΣΕΕ.
Τη στιγµή που η ακρίβεια έχει σαρώσει το εργατικό εισόδηµα, τη
στιγµή που οι καθηµερινές ανατιµήσεις υποβαθµίζουν όλο και περισσότερο
το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων, οι πενταροδεκάρες που συµφώνησαν
και η ΓΣΕΕ υποχώρησε, ακόµα και κάτω απ’ αυτό το 8% που το θεωρούσε
αδιαπραγµάτευτο, το θεωρούµε απαράδεκτο.
Σαν ΠΑΜΕ καλούµε τους εργαζόµενους να πάρουν την
υπόθεση στα χέρια τους, να αγωνιστούν και να παλέψουν για πραγµατικές
αυξήσεις -τέτοιες που θα ανταποκρίνονται στις σηµερινές ανάγκες της
εργατικής οικογένειας. -
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