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Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΣΕΒ: Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µια και
είµαι οικοδεσπότης σήµερα εδώ. Να πω, ότι σήµερα πραγµατοποιήσαµε τη 2η
συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για την σύναψη της Εθνικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας που όπως ξέρετε ορίζει το βασικό και κατώτατο µισθό
στη χώρα µας και διαµορφώνει το κατώφλι εισόδου στην αγορά εργασίας για
τους νέους και της νέες αυτής της χώρας.
Νοµίζω, ότι είναι περιττό να πω, ότι αυτό δεν επηρεάζει εκείνους
που εργάζονται στις µεγάλες και κερδοφόρες επιχειρήσεις, που ευτυχώς
υπάρχουν στη χώρα µας και οι οποίες όπως ξέρουµε όλοι αµείβουν πολύ,
αλλά πολύ πάνω θα έλεγε κανείς απ’ αυτή τη Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας τους εργαζόµενούς τους.
Επηρεάζει όµως ιδιαίτερα αυτή η διαπραγµάτευση και η
Σύµβαση τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων σ’ αυτή τη χώρα και βεβαίως επηρεάζει πάρα πολύ κατά τη δική
µας άποψη και όλους τους ανέργους και αυτούς που ψάχνουν να βρουν
δουλειά.
Νοµίζω, ότι οι κοινωνικοί εταίροι όλοι δείχνουν µια µεγάλη
ευαισθησία σήµερα στα προβλήµατα αυτής της κοινωνίας, την ανάγκη κατ’
αρχήν να διαµορφώσουµε συνθήκες, ώστε και αυτοί που είναι άνεργοι νοµίζω
βρουν δουλειά, εργασία, αλλά και να βελτιώσουµε το βιοτικό επίπεδο και τη
ζωή όλων και αυτών που εργάζονται και ιδιαίτερα αυτών που εργάζονται µε
χαµηλές αµοιβές.
Το πρόβληµα είναι πολυσύνθετο, είναι δύσκολο και στα πλαίσια
αυτού του µεγάλου προβληµατισµού στηρίζοντας πάντα την ανάγκη της
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας που όλοι θεωρούµε, ότι είναι ένα
σηµαντικό εργαλείο που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη χώρα µας όλα αυτά
τα χρόνια, συζητήσαµε, δεν θα έλεγα ότι συµφωνήσαµε, αλλά συζητήσαµε την
ανάγκη να αναπτύξουµε µια σειρά από δράσεις και θα εξετάσουµε περαιτέρω
τα αιτήµατα τα οποία υπάρχουν γύρω από το τραπέζι και για τις αµοιβές, αλλά
και για όλα τα άλλα θέµατα που επηρεάζουν το χώρο της εργασίας.
Κύριε Πρόεδρε.
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Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΓΣΕΕ: Είναι

πράγµατι µια δύσκολη

χρονιά, µια χρονιά που διαδέχεται το 2005 κατά τη διάρκεια του οποίου
υπήρξαν κεντρικές παρεµβάσεις στα ζητήµατα της εργασίας και ανατροπές.
Ανατροπές οι οποίες επηρέασαν και επηρεάζουν αρνητικά τους εργαζόµενους
της χώρας µας.
Η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας δεν συµψηφίζει
τίποτα, δεν ξεχνά τίποτα. Αυτά τα οποία θεσµοθετήθηκαν και αποτελούν
νόµους σήµερα της χώρας µας και επηρεάζουν αρνητικά την εργατική
δύναµη, τη µισθωτή εργασία στη χώρα µας, αυτά θα τα αντιπαλέψει µέχρι
τέλους.
∆εύτερον, µέσα σ’ αυτούς τους νόµους υπάρχουν ρυθµίσεις οι
οποίες µεταφέρουν εισόδηµα από τους εργαζόµενους στους εργοδότες ή
ευρύτερα στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αυτός ο παράγοντας δεν
µπορεί παρά να ληφθεί υπόψη στη διαπραγµατευτική διαδικασία.
Τρίτον, δεν πρέπει να µπερδέψουµε τη διαπραγµάτευση για την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση µε άλλου είδους θέµατα, όπως είναι το
θέµα, πρόβληµα µεγάλο της ανεργίας ή η ανταγωνιστικότητα ή οτιδήποτε
άλλο.
Κι αυτό δεν γίνεται για λόγους έτσι δογµατικής προσέγγισης,
αλλά θεωρώ ότι το κατώτερο µεροκάµατο στην Ελλάδα, ο κατώτερος µισθός
στην Ελλάδα δεν έχουν επηρεάσει αρνητικά ούτε την ανεργία, ούτε την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας.
Θα πει κανείς, δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα; Και βεβαίως
υπάρχουν. Γι’ αυτό και είπαµε, ότι εµείς είµαστε διατεθειµένοι στα πλαίσια και
των προτάσεών µας και άλλων προβληµατισµών και των προτάσεων που θα
έχουν οι άλλοι, να κουβεντιάσουµε σοβαρά και να αναζητήσουµε λύσεις που
θα τις υποστηρίξουµε σε τοπικό, σε περιφερειακό, σε νοµαρχιακό επίπεδο ή
ακόµη και σε επίπεδο επιχειρήσεων ή κλάδων τοµέων δραστηριοτήτων για να
µπορέσουµε εκεί που υπάρχει λύση για τη διάσωση, τη σωτηρία
επιχειρήσεων, τη διάσωση θέσεων εργασίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας για να αντιµετωπιστεί η ανεργία, εκεί θα δώσουµε τον καλύτερο
εαυτό µας.
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Γι’ αυτό και είπαµε και έγινε δεκτό και από τους υπόλοιπους
κοινωνικούς συνοµιλητές να ζητήσουµε να συγκληθεί η Εθνική Επιτροπή
Απασχόλησης προκειµένου αυτά τα θέµατα να τεθούν, να συζητηθούν, να
βρούµε

τρόπους

συνεννόησης

και

συµφωνίας,

προκειµένου

να

υποστηρίξουµε πολιτικές που θα αντιµετωπίζουν αυτά τα προβλήµατα.
Εδώ χρειάζεται όµως η συµµετοχή και της Κυβέρνησης, η οποία
έχει την κεντρική ευθύνη για τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής
Απασχόλησης που δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν την έχει λειτουργήσει και αυτό
έχει αποβεί σε βάρος του κόσµου που ψάχνει να βρει εργασία, σε βάρος της
ανάπτυξης, σε βάρος της ανταγωνιστικότητας, σε βάρος µιας σειράς
ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την αντιµετώπιση της ανεργίας ή και άλλα
θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ανταγωνιστικότητα κλπ.
Το άλλο σηµείο κεντρικό για εµάς το οποίο θέσαµε και πιστεύω,
ότι εδώ υπάρχει µια σύγκλιση, είναι ότι δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησης του
ενιαίου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, διότι πολλά
ειπώθηκαν αυτές τις µέρες και γράφτηκαν και νοµίζω, ότι εδώ υπάρχει µία
σύγκλιση.
Με

βάση

αυτή

τη

σύγκλιση

θα

συνεχίσουµε

τις

διαπραγµατεύσεις για να βρούµε τις συνιστώσες εκείνες οι οποίες θα
οδηγήσουν σε συµφωνία. Είναι δύσκολες οι διαπραγµατεύσεις, οι αποστάσεις
είναι µεγάλες ανάµεσα σ’ αυτά που λέµε εµείς και σ’ αυτά που λέει η
εργοδοτική πλευρά, όµως αυτός ο λόγος σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον, δεν θα
µας οδηγήσει σε µία απόφαση σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσουµε τη
διαπραγµάτευση για να µπορέσουµε να βρούµε λύση για υπογραφή της
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
Θέλω να πιστεύω, ότι η εργοδοτική πλευρά θα κατανοήσει το
περιεχόµενο των αιτηµάτων µας, διότι η µισθωτή εργασία βάλλεται
πολλαπλώς και πανταχόθεν, υπάρχει µείζον θέµα που έχει να κάνει και µε τη
ζήτηση και την ενίσχυση της ζήτησης για να υποστηριχθεί και η παραγωγή και
η παραγωγικότητα στη χώρα µας και να αντιµετωπιστεί η ανεργία.
Η ανέχεια είναι µεγάλη, ο κίνδυνος έντασης των κοινωνικών
εισοδηµατικών ανισοτήτων είναι ορατός και νοµίζω, ότι µε βάση αυτή την
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προσέγγιση

πρέπει

και

η

εργοδοτική

πλευρά

να

καταβάλλει

κάθε

προσπάθεια, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήµατα τα δικά µας τα
οποία είναι και δίκαια και θα έλεγα ρεαλιστικά µε βάση τις ανάγκες της
κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονοµίας.
∆. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ, Πρόεδρος ΕΣΕΕ: Το ελληνικό εµπόριο εκφράζει τη βαθιά
του προσήλωση στην Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και στην
αναγκαιότητα του κοινωνικού διαλόγου. Θέλουµε και θα υπογράψουµε την
Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και φέτος, παρά τις διαφορετικές θέσεις
που υπάρχουν αυτή τη στιγµή.
Θέλουµε και πιστεύουµε, ότι οι εργαζόµενοι θα αντιληφθούν τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σήµερα κυρίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Το ύψος των κατώτερων µισθών δεν πρέπει να υπονοµεύσει την αύξηση της
απασχόλησης, την τιθάσευση της ανεργίας, τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων
και ειδικότερα των µικροµεσαίων.
Αποφασίσαµε και θα το κάνουµε πραγµατικότητα κοινές
πρωτοβουλίες γι’ αυτά που είπα προηγουµένως και νοµίζω, ότι αρκετά σας
είπε και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Τέλος

συµφωνήσαµε

και

ελπίζω,

ότι

θα

το

κάνουµε

πραγµατικότητα φέτος νοµίζω να υπογράψουµε µια Εθνική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας, η οποία θα κωδικοποιήσει όλες τις µέχρι σήµερα
υπογραφείσες συµβάσεις και έτσι θα συντελέσουµε τα µέγιστα στο να ξέρουν
τα δικαιώµατά τους οι εργαζόµενοι, τις υποχρεώσεις τους οι εργοδότες και θα
καταστεί αυτό η κύρια αιτία, ούτως ώστε µε απλές, µε εύκολα εφαρµόσιµες
λύσεις να αποφευχθούν οι τυχόν διαφωνίες που υπάρχουν µεταξύ εργοδοτών
και εργαζοµένων.
∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ:
καταστεί

η

φετινή

Συλλογική

Σύµβαση,

ΓΟΡ∆ΙΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ έχει

πρόκειται

για

µια

δύσκολη

διαπραγµάτευση που αφορά τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας,
δηλαδή περίπου το 15% του εργατικού δυναµικού. Γίνεται κάτω από τη βαριά
σκιά των κλαδικών συµβάσεων που θα ακολουθήσουν και θα πατήσουν
πάνω στην Εθνική Συλλογική Σύµβαση και ιδιαίτερα κλάδων µε µεγάλα
προβλήµατα επιβίωσης.
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Εµείς δεν θέλουµε να επιταχύνουµε τη διαδικασία εξόδου
επιχειρήσεων από την αγορά και να οδηγηθούν οι εργαζόµενοι στην ανεργία
αλλά και η ίδια η αγορά σε µαρασµό. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τοµή, ώστε η
νέα ∆ΙΕΤΗΣ-και το υπογραµµίζω- Συλλογική Σύµβαση Εργασίας να
συµβάλλει και σε ανάπτυξη κλάδων και σε σύγκλιση µισθών µε τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο και στην τόνωση της αγοραστικής δύναµης των
µισθωτών.
Γι’ αυτό ακριβώς και την απεκάλεσα Γόρδιο ∆εσµό, τον οποίον
καλούµαστε να λύσουµε και θα το κάνουµε.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Αν έχετε ερωτήσεις, κλείστε τις κάµερες και κάντε
ό,τι ερωτήσεις θέλετε.
(∆ιαλογικές Συζητήσεις)
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ είµαι στη διάθεσή σας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μπορείτε να µας συγκεκριµενοποιήσετε …
(∆ιαλογικές συζητήσεις)
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν έχω καµία αντίρρηση να µου κάνετε
οποιαδήποτε ερώτηση και να σας απαντήσω. Θεωρώ όµως ότι οι κάµερες λόγω του πώς λειτουργεί δηλαδή το σύστηµα και δεν µπορεί να γίνει
διαφορετικά, δεν µέµφοµαι κανέναν- σου παίρνουν ένα κοµµατάκι τόσο, µία
λέξη, παρουσιάζουν αυτή τη λέξη και χάνεται όλο το νόηµα. Και νοµίζω ότι
αυτό δεν πρέπει να γίνει. ∆εν κάναµε δήλωση;
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριοι Πρόεδροι, είναι το εργατικό ρεπορτάζ.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, εγώ δεν έχω καµία αντίρρηση.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι κάµερες είναι για τους συναδέλφους του εργατικού,
ξέρετε πώς δουλεύουν.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εµένα ρωτήστε µε ό,τι θέλετε πάντως, δεν έχω
καµιά αντίρρηση.
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Εγώ

είχα

ερώτηση

που

απευθύνεται

–αν

µου

επιτρέπουν οι συνάδελφοι- σε όλους τους Προέδρους.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Απ’ όσο κατάλαβα τουλάχιστον εγώ, η ουσία αυτής της
διαπραγµάτευσης είναι στο πακέτο των δράσεων που θα συναποφασίσετε για
την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν είναι έτσι.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πρώτον αν είναι αυτό και δεύτερον τι θα περιέχουν
αυτές οι δράσεις.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό να απαντήσω, από τη µεριά µου
τουλάχιστον. ∆εν θα πει ότι συµφωνούµε όλοι σε όλα, γιατί θα είχαµε κλείσει
και τη Σύµβαση αν είχαµε συµφωνήσει όλοι.
Από τη δική µας τη µεριά, δεν συσχετίζεται το θέµα της
Σύµβασης, του περιεχοµένου της και της διαπραγµάτευσης για να φτάσουµε
στο αποτέλεσµα της συµφωνίας µε άλλα ζητήµατα, τα οποία είναι υπαρκτά,
είναι µεγάλα και πρέπει να αντιµετωπιστούν. Και θα αντιµετωπιστούν κατά τη
γνώµη µου µέσα από συνεννόηση στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, µε
κατάλληλη προετοιµασία. Και δεν µπορώ να αρνηθώ σε κανέναν, όποιος
θεωρεί ότι µπορεί να βοηθήσει για την αντιµετώπιση της ανεργίας να το θέσει
εκεί προς συζήτηση.
Είπα όµως αρχικά -και το επαναλαµβάνω και πάλι- ότι δεν
θεωρώ ότι για το µέγεθος της ανεργίας και για το πρόβληµα της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας φταίει ο µισθός των 600 ευρώ, ο
κατώτερος µισθός και το κατώτερο µεροκάµατο. Γι’ αυτό και δεν συσχετίζω τη
διαπραγµάτευση µε τα ζητήµατα αυτά τα µεγάλα, για τα οποία δεν κλείνω τα
µάτια µου, είµαι έτοιµος να κουβεντιάσω οποιαδήποτε παρέµβαση, κοινή ή όχι
κοινή, για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων, γιατί µας απασχολεί πολύ το
θέµα της ανεργίας και των επιχειρήσεων στη χώρα µας, γιατί αν δεν
υπάρχουν επιχειρήσεις δεν θα υπάρχουν εργαζόµενοι.
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τη Σύµβαση µία ερώτηση. Θεωρείτε ότι µετά από 20
µέρες, που ο ΣΕΒ αµφισβητούσε το θεσµό ουσιαστικά …
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ποτέ δεν αµφισβήτησε το θεσµό ο ΣΕΒ. Εσείς το
γράψατε αυτό προφανώς.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να κάνω την ερώτηση;
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άµα είναι λάθος η ερώτηση, τι να κάνουµε;
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς µικρόφωνο) Τι λάθος η ερώτηση; Γιατί; …
κ. Πρόεδρε.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Το τι λέει ο ΣΕΒ επιτρέψτε µου να το ξέρω εγώ
καλύτερα και όχι εσείς.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό κατάλαβα εγώ.
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κακώς το καταλάβατε. Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς µικρόφωνο) Και … έχει καταλάβει αυτό το
πράγµα.
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κακώς, κακώς. Κάνετε πολύ µεγάλο λάθος.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το νέο δίληµµα (εντός ή εκτός εισαγωγικών) του ΣΕΒ
είναι ότι: για να µην πειράξουµε το θεσµό, µη ζητάτε αυξήσεις περισσότερο
από τον πληθωρισµό και κάτι παραπάνω, 1 µονάδα;
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εµένα ρωτάτε τώρα;
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, εσάς ρωτάω.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού εγώ δεν έχω πρόταση από το ΣΕΒ τι
αυξήσεις λέει.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Από τη συνάντηση που κάνατε για τις αυξήσεις.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µπήκαν σήµερα, δεν φτάσαµε στο σηµείο
εκείνο που να µιλάµε για ποσοστά.
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς µικρόφωνο) Έλεγε η πρόταση ότι οι
συγκεκριµένοι Νοµοί της Μακεδονίας να εξαιρεθούν, ναι ή όχι; Και
αναφέρονται: ∆ράµας, Ηµαθίας … Ναι ή όχι;
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Να το πούµε. ∆εν υπάρχει τέτοια συµφωνία επί
αυτού, τι να πούµε; Εκεί µέσα ειπώθηκαν χίλια δυο πράγµατα. Χίλια δυο
πράγµατα ειπώθηκαν εκεί µέσα.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς µικρόφωνο) Αν θα συνεχίσει να …
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτήστε τους εργοδότες. Εµένα ρωτάτε;
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς το θέσατε; Γιατί οι πληροφορίες οι δικές µας λένε
ότι το θέσατε.
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι, να σας πω κάτι; Νοµίζω ότι γίνεται µία
διαπραγµάτευση για ένα πάρα πολύ σοβαρό και δύσκολο θέµα. Στα πλαίσια
µιας διαπραγµάτευσης τίθενται µια σειρά από προβληµατισµοί. Υπάρχουν
διάφορες σκέψεις και προτάσεις. Εξετάζονται, αναλύονται, νοµίζω ότι υπάρχει
σε πάρα πολλά πράγµατα ταύτιση απόψεων, υπάρχουν και αρκετές διαφορές
απόψεων σε άλλα θέµατα.
Νοµίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί ότι οι τέσσερις συγκεκριµένοι
Νοµοί για τους οποίους αναφέρεστε έχουν ανεργία πάνω από 20%,
καλπάζουσα και η οποία ανεβαίνει. Και ότι πρέπει να πάρουµε κάποιες
πρωτοβουλίες. Λέει ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ: Όχι µέσα από τη Συλλογική
Σύµβαση αυτή. Μάλιστα. ∆εν εµµένουµε σώνει και καλά ότι πρέπει να είναι η
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας αυτή που θα λύσει το πρόβληµα.
Μπορούµε να εξετάσουµε και να δούµε και έγινε µια σκέψη να
δραστηριοποιήσουµε το Εθνικό Συµβούλιο Απασχόλησης και να δούµε τι
µπορούµε να κάνουµε από εκεί πέρα. Και εµείς έχουµε σκέψεις για άλλες
κοινές δράσεις, που µπορεί να βοηθήσουµε και αυτούς τους τέσσερις και
άλλους που υπάρχουν. Υπάρχουν µερικές επιχειρήσεις, κλάδοι ολόκληροι οι
οποίοι έχουν θέµα επιβίωσης.
Όλα αυτά τα θέµατα που τίθενται σε µια διαπραγµάτευση
ξεκαθαρίζουν ένα τοπίο. Ανάλογα µε το τι θα φτιάξουµε και πώς θα
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µπορέσουµε να πετύχουµε και πού θα εµπλέξουµε και την Κυβέρνηση και τι
θα µπορέσουµε να δούµε, θα φτάσουµε και σε ένα αποτέλεσµα τη Γενική
Συλλογική

Σύµβαση

Εργασίας.

Γενική

Συλλογική

Σύµβαση

Εργασίας

χρειαζόµαστε, κατώτερο µισθό χρειαζόµαστε, έχουµε άλλωστε, αυτό λοιπόν
χρειάζεται µια αναπροσαρµογή, θα την κάνουµε.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προς τα κάτω.
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ποτέ δεν έχει γίνει στη χώρα προς τα κάτω
προσαρµογή, αυτά είναι λαϊκισµοί, επιτρέψτε µου να σας πω. Λοιπόν, ποτέ
δεν έχει γίνει προς τα κάτω αναπροσαρµογή των µισθών στη χώρα µας,
απαγορεύεται και από το νόµο. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέµα, εδώ µιλάµε
για αύξηση. Το ερώτηµα είναι: Πόσο θα είναι αυτή η αύξηση; Τι θα είναι αυτή
η αύξηση;
Θα δούµε όλα αυτά τα πράγµατα, θα εξετάσουµε αυτό το
πλαίσιο, θα διευκρινίσουµε τι θα γίνει. Επειδή εγώ σας λέω ότι δεν αφορά
αυτό το θέµα τις µεγάλες επιχειρήσεις, δεν αφορά κερδοφόρες επιχειρήσεις,
για µένα στο δικό µου το µυαλό όταν διαπραγµατεύοµαι, διαπραγµατεύοµαι
και έχω στο µυαλό µου αυτές που έχουν θέµα επιβίωσης, τους χιλιάδες των
εργαζοµένων που θα χάσουν τις δουλειές τους. Οι µεγάλες πρέπει να δώσουν
σοβαρές αυξήσεις.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς µικρόφωνο) Κύριε Πρόεδρε, αν µου
επιτρέπετε, ... δεν έχετε αποσύρει την πρόταση, την οποία έχουµε ακούσει
στις 19 του µηνός, για εξαίρεση κλάδων ή συγκεκριµένων περιοχών της
χώρας ώστε να µην ισχύσει σε αυτές ή σε αυτούς.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Να διευκρινίσω τι είχα πει την άλλη φορά και αν
θέλετε να το επαναλάβω και τώρα άλλη µια φορά. Γιατί η πρόταση, εντάξει,
δεν είναι αποδεκτή από την άλλη πλευρά, αλλά τι σχέση έχει τι λέω εγώ και τι
λέει; Άµα δεν συµφωνούµε, δεν µπορεί να έχει καµιά αξία. Ιδέες έχουµε
πολλές.
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα και την άλλη φορά και το επαναλαµβάνω και
τώρα: Εγώ πρότεινα, αν θέλετε, στους τέσσερις αυτούς Νοµούς ενδεικτικά να
παραταθεί η ισχύουσα Σύµβαση για άλλα δύο χρόνια. Αυτό πρότεινα, τίποτε

10

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΣΣΕ – 10/1/2006

άλλο, δεν είπα κατάργηση για καµία σύµβαση, τίποτα. Η Σύµβαση υπάρχει,
λειτουργεί, έδωσε µια αύξηση 3,5% πριν από τέσσερις-πέντε µήνες, αυτό από
µόνο του αποτελεί µια αύξηση για τη χρονιά τη φετινή, άµα το σκεφτείτε, διότι
τους πρώτους εννιά µήνες το 3,5% προφανώς βελτιώνει τα εισοδήµατα των
ανθρώπων. Πρότεινα µια ιδέα. ∆εν έγινε αποδεκτή αυτή η ιδέα από την άλλη
πλευρά, είναι προφανές. Αλλά τι αξία έχει το τι προτείνει ο καθένας; Ο
καθένας µας λέει ορισµένα πράγµατα. Η διαπραγµάτευση, παιδιά, δεν είναι …
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μπορεί να ισχύσει;
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ίσως να µην έχετε αίσθηση, φαντάζοµαι, πώς γίνεται
µια διαπραγµάτευση. Σε µια διαπραγµάτευση όλοι έρχονται µε ιδέες και
προτάσεις. ∆εν υπάρχει συµφωνία ακόµα.
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν προσθέσατε µία λέξη που χρησιµοποίησα.
Μίλησα για «ενιαίο, αδιαίρετο» Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει συµφωνία επ’ αυτού;
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν µπορούµε να ξεφύγουµε απ’ αυτό δηλαδή.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει συµφωνία;
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, υπάρχουν απόψεις που λένε το ένα ή το άλλο.
Αλλά δεν µπορεί να υπάρξει συµφωνία µε το να κάνουµε προσθαφαιρέσεις
στο εσωτερικό περιεχόµενο της Σύµβασης. ∆ηλαδή θα είναι ενιαία για όλη τη
χώρα. Από κει και µετά, το τι πολιτικές θα χρειαστούν για την «α» ή τη «β»
περιοχή είναι ένα άλλο θέµα, ανοιχτό προς συζήτηση, τόσο µεταξύ µας όσο
και στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης. Και στο εισαγωγικό µέρος της
Σύµβασης µπορεί να υπάρχουν τέτοιοι στόχοι, τέτοιες αναφορές, έτσι ώστε να
δείξουµε έναν προσανατολισµό στη βάση του οποίου θα αναζητηθούν λύσεις
γι’ αυτά τα µεγάλα θέµατα που απασχολούν όλους µας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ο

κ.

Ασηµακόπουλος,

κύριε

Πρόεδρε,

αν

µου

επιτρέπετε, µίλησε για µια διαπραγµάτευση όπου θα υπάρχουν κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις που θα παρθούν βάσει συζητήσεων.
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Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι µια πάγια τακτική, αυτό είπε, δεν τον
ερµηνεύω εγώ. Αλλά η Εθνική Σύµβαση, όπως ξέρετε, επηρεάζει και τις
διαπραγµατεύσεις τις κλαδικές. Το ξέρετε αυτό.
∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηµιουργεί δύσκολο ψυχολογικό κλίµα στις κλαδικές
συµβάσεις.
Και να πω λίγο για τις ειδικές περιοχές-νοµούς, γιατί αυτό ήταν ένα
µέρος της συζήτησης που έγινε δηλαδή για τις προβληµατικές περιοχές. Εµείς
έχουµε προτείνει και κατά το παρελθόν -και το επαναφέραµε και σήµερα- όλοι
µαζί να συµφωνήσουµε και να τεκµηριώσουµε προτάσεις προς την
Κυβέρνηση. Μία απ’ αυτές τις προτάσεις ήταν: οι επιχειρήσεις µε προσωπικό
µέχρι 9 άτοµα σε αυτές τις περιοχές, µε την µεγάλη ανεργία, να έχουν
µηδενική

φορολόγηση. Αυτά και άλλα πολλά ειπώθηκαν για ένα µεγάλο

πακέτο µέτρων. Ας µην αποµονώνονται επιµέρους θέµατα και δηµιουργούνται
εντυπώσεις.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η επόµενη συνάντηση πότε θα είναι;
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ορίσαµε επόµενη συνάντηση αρχές Φεβρουαρίου.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς µικρόφωνο) Κύριε Πολυζωγόπουλε, …
Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαµε, σε αυτή τη φάση συνεχίζουµε τη
διαπραγµάτευση.
Α. ΚΑΛΥΒΗΣ, Αναπλ. Πρόεδρος ΓΣΕΕ: Κατά τη δική µου άποψη δεν
υπήρχε πρόοδος στις σηµερινές διαπραγµατεύσεις, αντίθετα οι εργοδότες
επανήλθαν µε αξιώσεις και αιτήµατα υπονόµευσης της Συλλογικής Σύµβασης
και περιορισµού σηµαντικού των αυξήσεων.
Ενδεικτικά αναφέρω, υπήρχε η πρόταση για τον υπολογισµό του
πληθωρισµού µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και όχι µε τα ελληνικά,
σύµφωνα µε την άποψη του κ. Γκαργκάνα.
∆εύτερον, υπήρχε η πρόταση εξαίρεσης νοµών από την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύµβαση, υπήρχε η πρόταση µείωσης κατά 50% των
ασφαλιστικών εισφορών για ορισµένες περιοχές και υπήρξε και η πρόταση
προαιρετικής εφαρµογής της πολυετίας για τους ανέργους από 50 ετών.
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Νοµίζουµε ότι όλα αυτά συνιστούν επανάληψη µιας λογικής
υπονόµευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης ή τακτικής, ώστε να
εξασφαλίσουν οι εργοδότες πολύ χαµηλά ποσοστά αυξήσεων.
Νοµίζω, ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται αλλαγή γραµµής από
την πλευρά της Γενικής Συνοµοσπονδίας. ∆εν µπορείς να βρεις άκρη στο
επίπεδο των διαπραγµατεύσεων, στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, πρέπει
να ακολουθηθεί µια αγωνιστική διεκδίκηση από την πλευρά των Συνδικάτων.
Γ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ, Μέλος Ε.Ε. ΓΣΕΕ: Πιστεύουµε, ότι κατά τη σηµερινή 2η
συνάντηση γίνονται ακόµα πιο καθαροί οι στόχοι των βιοµηχάνων, που
στοχεύουν στην ουσία να υπονοµεύσουν και µε απώτερο στόχο να
χτυπήσουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση και τις Κλαδικές Συµβάσεις.
Αυτό το επιδιώκουν µές από τρεις κυρίως σήµερα διαδικασίες:
Πρώτον, µέσα από την προσπάθεια για εφαρµογή των τοπικών συµφώνων
απασχόλησης, του γνωστού νόµου του ΠΑΣΟΚ που δίνει τη δυνατότητα να
εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι όροι αµοιβής, ασφάλισης και εργασιακών
σχέσεων για τους εργαζόµενους.
Η δεύτερη διαδικασία αφορά την εξαίρεση Νοµών, όπως οι
συγκεκριµένοι Νοµοί. Η τρίτη διαδικασία κατά την εκτίµησή µας αφορά την
προσπάθεια για τη λεγόµενη κωδικοποίηση της εργατικής και συλλογικής
νοµοθεσίας, κάτι που ήδη υπάρχει δηλαδή από πιο αρµόδιους φορείς και όλη
αυτή η κατάσταση νοµίζω συντείνει στο στόχο τον πραγµατικό, στην
κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και στην προσπάθεια για
εξατοµικευµένη συνεννόηση ανάµεσα στον κάθε εργοδότη και στο κάθε
εργαζόµενο. Είναι κίνδυνος θάνατος για τους εργαζόµενους αυτή η
κατάσταση. Καλούµε την Εργατική Τάξη σε αγωνιστική επιφυλακή. Πρέπει να
οργανωθεί, να αντισταθεί, να αποτρέψει αυτές τις εξελίξεις.
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