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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για το ασφαλιστικό και την απελευθέρωση των απολύσεων, στην εκποµπή
«Ραδιο-φονικά» µε τους Γιώργο Κύρτσο και Κάτια Μακρή:
∆ηµήτρης
Για το ασφαλιστικό:
∆ασκαλόπουλος: «Το ασφαλιστικό είναι ένα πρόβληµα πάρα πολύ µεγάλο, και γω
(Πρόεδρος ΣΕΒ) πιστεύω ότι και τώρα µένει άλυτο, θα το ξαναβρούµε µπροστά
µας σε µερικά χρόνια, έχουµε την ευθύνη ακόµα να
διατηρήσουµε αυτό το διάλογο, να τοποθετηθούµε όλοι µε
περισσότερο θάρρος, να συζητήσουµε µε µεγαλύτερη
ειλικρίνεια.».
«..και αυτό το νοµοσχέδιο δε θα λύσει τα προβλήµατα, θα τα
βρούµε µπροστά µας, άρα θα κληθούµε πάλι να συζητήσουµε
ξανά ελπίζω µε καλύτερους όρους».
Έπρεπε η κυβέρνηση να πάρει πιο γενναία µέτρα; Ή έπρεπε
να είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία; Πιο πολύπλευρη;
«Το ασφαλιστικό είναι ένα θέµα που απασχολεί όλους. Η λύση
του δεν είναι µόνο αναγκαία, είναι προς το συµφέρον όλων µας.
∆ηλαδή θέλουµε τη διασφάλιση της σύνταξης σε σταθερή µορφή,
οι συνθήκες αλλάζουν, άρα πρέπει να κάνουµε συνέχεια τις
µεταρρυθµίσεις που πρέπει να εξασφαλίζουν στον εργαζόµενο τη
σιγουριά ότι θα πάρει τη σύνταξή του, και αυτό είναι καλό για τη
δουλειά του. Αυτό θέλει συνεχή διάλογο, συνεχείς αποφάσεις».
Για την απελευθέρωση των απολύσεων:
«Μπορούµε να το βγάλουµε µια και καλή από τη µέση αυτό;
Γιατί ανακύπτει συνέχεια χωρίς να προέρχεται ποτέ από το ΣΕΒ
και από την εργοδοτική πλευρά. ∆εν έχουµε θέσει ποτέ τα
τελευταία χρόνια θέµα για το όριο των απολύσεων ούτε θα το
θέσουµε, ο κανονισµός που υπάρχει είναι πάρα πολύ καλά. για να
γίνεται σωστά η δουλειά µας, δε ζητούµε τίποτα σε αυτό. Ας µην
το πει κανένας και ας µη µας το αποδώσει ποτέ».
Και από πού προκύπτει αυτή η αρνητική δηµοσιότητα;
«Γιατί, δεν ξέρω, ίσως κάποτε στο παρελθόν είχε προκύψει σαν
θέµα που απασχολούσε τον επιχειρηµατικό χώρο αλλά το έχουµε
σβήσει από πολλά χρόνια από τα θέµατα που µας απασχολούν
και απλώς έχει µείνει από τότε».
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