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      ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια, 

γιατί υπήρχαν διαφορές, καταλήξαμε σ’ ένα ελάχιστο σημείο συμφωνίας που 

αφορά στα εργασιακά, που βρίσκονται όπως ξέρετε στη διαπραγμάτευση, 

Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. 

Ουσιαστικά η συμφωνία είναι η επικύρωση δύο άλλων συμφωνιών, που 

έγιναν υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, η μία το 2014 στη 

Γενεύη, η άλλη στο Ζάππειο το Νοέμβρη του 2015. 

Γι’ αυτό στη συμφωνία, σ' αυτή που καταλήξαμε σήμερα, επισυνάπτονται και 

οι αποφάσεις εκείνες ως αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας και 

αναφέρονται στη μη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, να μην 

επανέλθει το λοκ-αουτ, όπως στο απώτατο παρελθόν υπήρχε και μιλούμε και 

για τις Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και να περάσει η Εθνική 

Γενική Συλλογική Σύμβαση στα χέρια εργοδοτών - εργαζομένων και όχι στο 

κράτος και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις να έχουν επεκτασιμότητα. 

Νομίζω ότι εργοδότες, εργαζόμενοι και κυβέρνηση, μετά από αυτήν τη 

συμφωνία, έχουν ένα καθήκον. 



Οι εργοδότες να μην υπαναχωρήσουν, να μην υπάρξουν δεύτερες σκέψεις. Η 

Κυβέρνηση να προωθήσει αυτή τη συμφωνία και να είναι πραγματικό 

ανάχωμα και όχι μια νοητή κόκκινη γραμμή. 

Και εμείς ως συνδικάτα, να κινηθούμε, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους 

και να είναι σε εγρήγορση, γιατί το Φθινόπωρο τα πράγματα σίγουρα είναι 

δύσκολα. 

 

Ερώτηση δημοσιογράφου: Θα δούμε τις διαφοροποιήσεις αποτυπωμένες 

κάπου ή περιμένουμε να κατατεθεί ένα υπόμνημα στην επιτροπή στο επίπεδο 

συμφωνίας;    

 

Υπάρχει και μια διαδικασία την οποία προτείνουμε στην Κυβέρνηση για 

ακόμη πιο λεπτομερή βήματα διαπραγμάτευσης και ενημέρωσης. Αφορά 

εξειδίκευση κάποιων πραγμάτων τα οποία δεν είναι εύκολο και από νομική 

άποψη δεν μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται σ' ένα πολιτικό κείμενο 

δήλωση. 

Αυτό όμως που έχει αξία είναι ότι δύο κορυφαίες συμφωνίες που υπήρξαν 

μαζί με το Διεθνές γραφείο Εργασίας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της 

δήλωσης που κάνουμε. 

 

Ερώτηση δημοσιογράφου: Θα ζητηθεί η πολιτική επικύρωση από τα 

υπόλοιπα κόμματα; 

 

Εμείς τη ζητούμε και είναι δεδομένο το αίτημά μας και φαντάζομαι ότι τα 

κόμματα του Δημοκρατικού τόξου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουν 

συμμετάσχει σε ανάλογες συζητήσεις είτε στη Γενεύη, είτε στο Ζάππειο και 

θα προστρέξουν να στηρίξουν αυτήν την κοινή δήλωση της ΓΣΕΕ και των 

εργοδοτικών οργανώσεων.   

 



Ερώτηση δημοσιογράφου: Είπατε ότι η συμφωνία έγινε με πολύ κόπο. Σε 

ποια σημεία υπήρξε δηλαδή διαφωνία; 

 

Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που αφορούν στον Οργανισμό 

Μεσολάβησης, στην επεκτασιμότητα, μετενέργεια, συρροή. Υπάρχουν πολλοί 

νομικοί όροι που δεν είναι γνωστοί σε πολύ κόσμο και δεν μπορούν να 

απασχολήσουν αυτή τη στιγμή μια δημόσια δήλωση. 
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