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Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΣΕΕ): Μπορώ να σας ανακοινώσω ότι
επήλθε συµφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µε τις εργοδοτικές
οργανώσεις προκειµένου να συναφθεί η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας. Στο οικονοµικό σκέλος αυτή η συµφωνία περιλαµβάνει τρεις ανά
8µηνο αυξήσεις, την 1/1/2008, την 1/9/2008 και την 1/5/2009, κατά το
πρότυπο και της προηγούµενης Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης. Tα
ποσοστά των οποίων αυξήσεων είναι, την 1/1/2008 3,45%, την 1/9/2008 3%
και την 1/5/2009 5,5%. Παράλληλα υπάρχει συµφωνία επί εργασιακών και
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θεσµικών ρυθµίσεων που θα σας διανεµηθεί από τους τεχνικούς µας
συµβούλους, που αφορά στην αύξηση των τριετών, στην αύξηση αδειών, στη
γονική µέριµνα και σε άλλα ζητήµατα που κατά καιρούς είχαµε θέσει,
ωρίµασαν οι συνθήκες και επήλθε συµφωνία. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια.
Οι διαπραγµατεύσεις διεξήχθηκαν αφενός σ΄ένα φορτισµένο κοινωνικό
περιβάλλον λόγω της επίθεσης της κυβέρνησης στο κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα και αφετέρου σε µια οικονοµική κατάσταση η οποία επιδεινώνεται
συνεχώς. Ως εκ τούτου ήταν και δύσκολες και το αποτέλεσµά τους κατά τη
γνώµη µου είναι σηµαντικό. ∆ίνονται αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισµό,
ενσωµατώνεται ένα µέρος της παραγωγικότητας της εργασίας στις αµοιβές
µας. Ο κατώτερος µισθός διαµορφώνεται στα 740 € έναντι των 657 € που
ήταν. Θέλω να ξέρετε ότι οι διαπραγµατεύσεις που κάνουν οι εργοδοτικές
οργανώσεις µε την ΓΣΕΕ, αφορούν στον κατώτατο µισθό και στο κατώτατο
ηµεροµίσθιο. Αυτά τα µεγέθη διαµορφώθηκαν ανάµεσα στα 740 µέχρι 1.000 €
Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανένας, γιατί υπάρχουν και άλλοι κύκλοι
διαπραγµατεύσεων που µε σύνεση θα τις διαχειριστούµε, προκειµένου σε
κλαδικό επίπεδο να έχουµε θετικά αποτελέσµατα. Η επιδίωξή µας, η βαθύτατη
επιδίωξή µας εδώ και κάποια χρόνια, είναι να δηµιουργήσουµε στη χώρα µας
µια σηµαντική, µια επαρκή βάση που θα αφορά στον κατώτερο µισθό και στο
κατώτερο ηµεροµίσθιο. Νοµίζω ότι µε αυτή τη συµφωνία, πλησιάζουµε ένα
στόχο που υπολείπεται µεν του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
αρχίζει πλέον ο στόχος της κατάκτησης να είναι ορατός και πιστεύω ότι µε µια
επόµενη σύµβαση θα µπορέσουµε να τον επιτύχουµε. Αυτή ήταν η επιδίωξή
µας και εξ΄αυτής κρίνω ότι το τέλος των διαπραγµατεύσεων υπήρξε αίσιο.
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΒ): Οι κοινωνικοί εταίροι σήµερα
νοµίζω ότι πετύχαµε ένα σύγχρονο σύµφωνο εργασιακής ειρήνης και
κοινωνικής συνοχής. Ξεκινήσαµε και ο διάλογος αυτός διεξήχθη µε ειλικρίνεια,
µε αίσθηση ευθύνης και νοµίζω ότι το αποτέλεσµα της σηµερινής
διαπραγµάτευσης δείχνει ακριβώς αυτό. Πιστεύω ότι είναι η αφετηρία για µια
νέα φάση στις εργασιακές σχέσεις, πέρα απ’ τις πραγµατικές αυξήσεις
πετύχαµε και τη δηµιουργία ενός µόνιµου βήµατος διαλόγου, το οποίο θα είναι
η βάση για την ουσιαστική παρέµβαση των δυνάµεων της εργασίας σε όλα τα
µεγάλα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα.
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∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΣΕΒΕΕ): Συµφωνήθηκε η καλύτερη
σύµβαση των τελευταίων χρόνων που δίνει συνολικές αυξήσεις 12,4%. Αν
λάβει κανείς υπόψη ότι τα κέρδη των µικρών επιχειρήσεων στη διετία δεν θα
είναι αυτά, θα είναι πολύ λιγότερα, όπως και την προηγούµενη διετία,
αντιλαµβάνεστε ότι η συµφωνία έλαβε, εκτός από οικονοµικά, και κοινωνικά
χαρακτηριστικά και αυτό είναι το σηµαντικότερο απ’ όλα. Θα πρέπει να
είµαστε

ιδιαίτερα

προσεκτικοί

στις

επερχόµενες

κλαδικές

και

οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν, να µην υπερβούν
τα όρια αυτά, έτσι ώστε να µην υπάρχουν στο µέλλον πισωγυρίσµατα.
∆. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΣΕΕ): Αυτό που πρυτάνευσε στις φετινές
διαπραγµατεύσεις είναι η δηµιουργία ηρεµίας στην αγορά, ούτως ώστε η
κατανάλωση να αυξηθεί. Ας µη µας διαφεύγει ότι είµαστε σε µία πάρα πολύ
δύσκολη περίοδο από
µπορέσουµε
υπερβαίνουν,

να

την

φτάνουν

πλευράς

κατανάλωσης και

ενισχύσουµε.
σχεδόν
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αυξήσεις
διπλάσιο

οι
του

στόχος ήταν να
οποίες

δόθηκαν

προβλεπόµενου

πληθωρισµού, αφήνοντας για µια ακόµη φορά καθαρό εισόδηµα για τους
εργαζόµενους και κυρίως για τους αµειβόµενους µε τον πολύ χαµηλό µισθό
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Στόχος µας είναι να
διατηρήσουµε τις κλαδικές συµβάσεις στο ίδιο επίπεδο αυξήσεων, ώστε οι
αµοιβές των εργαζοµένων να στηρίξουν την κατανάλωση που είναι
αποτελεσµατικό µέτρο καταπολέµησης της ανεργίας.

Κ. ΠΟΥΠΑΚΗΣ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΣΕΕ): Παρά τα θετικά βήµατα
οµολογουµένως, δεν µπορούµε να πούµε ότι είµαστε πλήρως ικανοποιηµένοι
από το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης. Θεωρούµε ότι φτάσαµε στο
µάξιµουµ των εφικτών επιδιώξεών µας, αφού κινούνται µέσα στους στόχους
µας για τη σύγκλιση µε τους µέσους ευρωπαϊκούς µισθούς. Παράλληλα,
χρέος όλων µας, των κοινωνικών εταίρων, να συνεχίσουµε από σήµερα να
διεκδικούµε σειρά ευεργετικών µέτρων για µας, για τον κόσµο της εργασίας,
ξεκινώντας άµεσα για τη µάχη κατά της ακρίβειας. Ευχαριστώ.
Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΣΕΕ): Η πολιτική της κυβέρνησης στο
ζήτηµα του ασφαλιστικού, είναι εξόχως αντικοινωνική. Ως εκ τούτου κάθε
αντίδραση κοινωνική και πολιτική, είναι επιβεβληµένη. Και η προσπάθεια για
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τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος και η πρόταση µοµφής, αξίζουν σε αυτή την
κυβέρνηση.
Α. ΚΑΛΥΒΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΣΕΕ): Εκφράζουµε τη ριζική µας
διαφωνία σε αυτή τη συµφωνία, η οποία είναι κάτω απ’ τις ανάγκες των
εργαζοµένων, αλλά και τις δυνατότητες του εργατικού συνδικαλιστικού
κινήµατος. Με αυτή τη συµφωνία οι εργαζόµενοι παραµένουν απροστάτευτοι
στο κύµα της ακρίβειας και οι εργοδότες διατηρούν απρόσκοπτα τα µεγάλα
τους κέρδη. Πρόκειται για ολέθριο λάθος της Γενικής Συνοµοσπονδίας από
άποψη τακτικής και από άποψη ουσίας. Όσο για την ταξική πάλη που ο κ.
∆ασκαλόπουλος συνεχίζοντας αυτά που έλεγε ο µακαρίτης ο κ. Λάσκαρης, ότι
η ταξική πάλη καταργείται, δεν καταργείται. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, διότι
τα προβλήµατα είναι εξαιρετικά διογκωµένα.
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