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Κος ΠΑΠΑΔΗ ΜΗ ΤΡΙΟΥ:
Καλημ έρα σε ό λο υς από εμένα. Θα παρακαλούσα για την, έστω,
σιωπηρ ή συναίνεσή σας για το γεγονός ότι υπάρχει μ αγνητο φώνηση.
Άρα, λοιπόν, αφο ύ διαπιστώνω
ό τι δ εν υπάρχει αντίρρηση, σας
μαγνητο φωνο ύμε.
Λοιπόν, σήμ ερα έχουμε τη διαδικα σία καθορισμο ύ κατώτατου
μισθού, όπως αυτή περιγράφεται στο Ν.4172/ 2013.
Συντον ίζεται η σημερινή διαδικασία από εμένα και τα άλλα δύο
μέλη της Επιτροπ ής, τον κύριο Αγ ναντόπουλο από την πλευρά το υ
Υπουργείου Εργα σίας και τον κύρ ιο Αργυρο ύ από την πλευρά το υ
Υπουργείου Οικο νομικών. Τ ους γ νωρίζετε, ενδ εχομ ένως και από
αλλο ύ, ή και από την προηγο ύμ ενη δ ιαδικασία.
Τους ευχαριστώ για την ομαλή συν ερ γασία που έχο υμε όλη αυτή
την περίοδ ο.
Φέτος, όπως γνωρ ίζετε, ξεκινάει νωρίτερα η διαδικα σία από το
αναμενόμενο. Δηλαδή δεν ο λοκληρώθηκε η περίοδος του ενός έτους
λόγω το υ ό τι υπ ήρξε σχετική ν ομ οθετική πρωτοβο υλία, η οποία
επέσπευσε τις σχετικές διαδικασίες και τις νέες προθεσμίες α υτή τη
στιγμ ή είμαστε υπ οχρεωμ ένοι να τηρ ήσο υμε.
Η
σημερινή
διαδικασία
είναι
κάπως
ιδιόμορφη
γιατί
χαρακτηρίζεται από κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι ιδιαίτερες.
Πρώτα από όλα υπ άρχει μη συνήθ ης άνοδος του πληθ ωρισμο ύ το
τελευταίο χρ ονικό διάστημα και αντίσ τοιχ η μ είωση της αγοραστικής
αξίας των μισθών.
Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδ υαστο ύν και με την κάποια
αύξηση του ΑΕ Π, η οποία όμως ήταν τελικά μικρότερη του
αναμενομένο υ.
Τέλος και η πρόσφατη αύξηση το υ κόστο υς της εν έργ ειας, λόγω
και της γνωστής ο υκρανι κής κρίσεως , επηρεάζει σα φώς την κα τάστα ση
και τη συγκεκριμένη διαδικα σία.
Προηγ ήθηκαν, εν προκειμ ένω, όλα τα στάδια μετά την υποβολή
της προσκλήσεως. Οι προβλεπόμ εν οι από το νόμο επιστημονικοί
φορείς συν έτα ξαν τα υπομν ήματα για την αξιο λόγ ηση του ισχ ύοντ ος
νομοθετι κο ύ μισθ ού μ ε εκτιμήσεις για την προσαρ μογή του στις
συγ κεκριμέν ες χρο νικές συνθ ήκες.
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Σχηματίσαμε, όπως προβλέπεται απ ό το ν όμο, φάκελο με τις
εκθέσεις των επιστημον ικών -ερ ευν ητικών φορέων, ο οποίος απεστά λη
σε εσάς, στους κοινωνικο ύς εταίρο υς που μετέχο υν στην διαβούλευση.
Τέλος, ο καθένας από το υς εταίρ ους απέστειλε το σχετικό
υπόμνημα με τις θέσεις του και στη συν έχεια αντήλλαξαν τα
υπομνήμα τα με ευθύν η της Επιτρ ο πής. Έτσι, λοιπόν , μπορούμε να
πούμε ό τι σε ένα μεγάλο βαθμό ό λο ι γνωρίζετε τις θέσεις της κάθε
πλευράς.
Συνεπώς, σήμ ερα βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο που είναι το
στάδιο της διαβο ύλευσης, της προ φο ρικής διαβο ύλευσης, με σκοπό να
διερευν ήσο υμε, α κόμα και τώρα, την δυνατό τητα να υπάρχει κάποια
σύγ κλι ση ως προς τον καθορισμό του εθνι κού κα τώτατου μισθο ύ ή
τουλάχιστον να διατυπωθο ύν κάποιες κοιν ές θ έσεις, κάποιες κο ινές
κατευθ ύνσεις σε επ ιμέρο υς σημεία.
Θα ήταν ευχ ής έργ ο να συμβεί κάτι τέτοιο, να υπάρξουν δηλαδ ή
κάποιες κοιν ές θέσεις, ειδικά ό ταν επισημαίν εται σε πολλές εκθ έσεις
ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να καθορίζεται, κατά βάση, μ ε
εθνική συλλογική σύμβαση εργα σίας. Αν θέλο υμε να ισχύει κάτι
τέτοιο, καλό θα ήταν να το αποδ είξουμ ε, λίγο ως π ολύ, και στην
πράξη.
Παρά τις επιμέρο υς διαφορές, εύλογ ες άλλωστε, όλες σχεδόν οι
εκθέ σεις επισημαίνουν ότι υπάρχει α νάγκη για αύξηση του κατώτατο υ
μισθού.
Σε κάποιες γίνετα ι λόγος για ήπια αύξηση, ενώ σε άλλες για
σαφώς σημαντικό τερ η. Άρα, λο ιπόν, τουλάχιστον ένα σημ είο
σύγ κλι σης υπάρχει, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αύξηση.
Από εκεί και πέρα ως προς το μ έτρο της υπάρχο υν οι δια φορές.
Πάντως εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο υς τους φορείς για τα
υπομνήμα τά το υς, τα οποία πραγματικά ήταν υψηλο ύ επιπέδου και
συμβά λλο υν πραγματικά στην διαβ ούλευση και στη σύν ταξη της
επόμεν ης μελέτης που θα γίνει από το ΚΕΠΕ.
Σήμερα μ ετέχο υν οι εξής φορείς μ ε το υς εκπρο σώπ ους τους.
Πρώτα από όλα εκ μέρους της ΓΣΕΕ είναι ο κύριος Χρ ήστος Γο ύλας.
Εκ μ έρους το υ Σ ΕΒ ο κύριος Χρ ήστος Ι ωάννου, η κυρία Κατερίνα
Δασκα λάκη και ο κύριος Σωτήρης Πέτρος.
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Εκ μ έρο υς της ΓΣΕΒΕΕ ο κύριος Γιώργος Θανόπο υλος. Ε κ
μέρους της ΕΣ ΕΕ ο κύριος Χαράλαμπος Αράχωβας. Εκ μ έρο υς του
ΣΕΤΕ ο κύριος Η λίας Κικίλιας και ο κύριος Νίκος Ζωητός. Και εκ
μέρους το υ ΣΒΕ ο κύριος Χρ ήστος Γεωργίου.
Ευχαριστώ, λοιπό ν όλο υς για τη συμμ ετοχή σας και θα
παρακαλούσα να έχετε, ό ταν δεν έχετε το λόγο, τα μικρό φωνά σας
κλειστά. Επίσης, πριν αρχίσετε να μιλάτε να δηλών ετε την ιδιό τητά
σας για λόγους δ ιευκό λυνσης της απομαγνητο φών ησης.
Για να μην μακρ ηγορήσω, θα ρωτήσω ποια πλευρά θέλει να
πάρει το λόγο; Η εργατική; Η εργοδο τική; Κ ύριε Γο ύλα, εσείς πρώτος;
Και θα έχουμ ε και δευτερο λογία όποιος θελήσει βεβαίως.
Οπότε, κύριε Γο ύλα, αρχίστε εσείς αν θέλετε.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Πρόεδρ ε, ως είθισται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάπως έτσι. Η εμ πειρία μου το υλάχιστον από τη μεσολάβηση
μου λέει αυτό, ότι μάλλον στην εργατική π λευρά δίνο υμ ε το προνόμ ιο.
Δεν ξέρ ω τι είναι καλύτερο, δ ηλαδ ή αν είναι προνόμιο ή όχι. Α λλά
από τη στιγμ ή πο υ θα έχο υμε δ ευτερ ολογία, νομίζ ω ό τι είναι μάλλον
όχι το κρίσιμο.
Σας παρακαλώ, έχ ετε το λόγο.
Κος ΓΟΥΛΑ Σ:
Κύριε Πρό εδρ ε, ευχαριστώ. Αγαπητο ί συνεργά τες, αγαπητοί
συνάδελφοι, κα λημ έρα.
Θεωρώ σημαντική τη σημερ ινή συνάν τηση και θα ξεκιν ήσω από
το σημ είο πο υ το άφησε ο κύριος Παπαδημητρίου. Δεν επιθ υμώ σε
αυτή τη φά ση να πάρω πολύ χρόν ο. Λίγο χρόν ο θ α δώσω στ ην
πρωτολογ ία και αν χρειαστεί συζητάμ στην συν έχεια περαιτέρω αφο ύ
διατυπώ σω τις βα σικές μας θέσεις, τις οποίες σε ένα βαθμό μάλλον
έχετε διαβάσει και από τα Μ ΜΕ καθώς και από ορισμένες
δημοσιοποιήσεις π ου έχ ουμ ε κάνει.
Οπότε ας κάνω μία αρχική, εισαγωγι κή, συμπερα σματική μάλλον
αποτύπωση και στη συνέχ εια μπορο ύμε να συζητήσουμε.
Θα ξεκιν ήσω από αυτό που ανέφερ ε ο κύριος Παπαδημητρίο υ.
Νομίζω ό τι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την κομβική οικονομική και
κοινωνι κή κα τάσταση στην οποία β ρισκόμα στε να πρ οκύψ ε ι κάποια
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συμ φωνία αυτή σε αυτή τη διαπραγμάτευση, να προκύψ ει κάποια
συμ φωνία τουλάχιστον σε ορ ισμ ένα ζητήματα.
Είναι προφανές ότι, και διαβάζο ντας και τις θέσεις των
εργοδοτικών φορ έων, δεν μπορ εί να υπάρξει, εν πάση περιπτώσει δ εν
φαίνεται να μπορεί να υπάρξει, γιατί όλα μπορο ύν να γίνουν, να
υπάρξει μία από λυτη συμ φωνία στο ύψος του πο σού του κατώτα του
μισθού άρα θα ήταν πο λύ χρ ήσιμο να προσπαθήσουμ ε να
συμ φων ήσο υμε σε ορισμένα βασικά θεσμικά ζητήμα τα από τα οποία
μπορούν να επωφεληθο ύν ό λες οι πλευρ ές και κυρίως η οικονομ ία, το
παραγωγικό σύστημα και η κοινων ία. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι, κατά
την άποψή μο υ, τραγικά και παράλογα, αυτά που ζητάει η εργα τική
πλευρά, η ΓΣΕΕ, που ανεβάζουν τό σο τον πήχ η, σε τέτοιο βαθμό που
δεν μπορεί να υπάρξει συν εννόηση.
Αντιθέτως, θ εωρ ώ ότι μπορεί να υπάρξει πολύ σημαντική
συν εννόηση και για όφελος των εργαζομένων και για το όφελος των
επιχειρ ήσεων και γ ια την αγορά εργασίας και για την οικονομία.
Άλλωστε, όπως έχ ετε δει το Ινστιτο ύτο Εργασίας και η ΓΣΕΕ
λαμβάνουν υπόψ η τους όχι μόνο αιτήματα και ζητήματα μόνο
επικοιν ωνιακο ύ τύπου αλλά λαμβάνο υν υπόψη το υς την ουσία και το
γενικό τερ ο οικονο μικό και κο ινωνικό κλίμα.
Αυτό που νομίζω ότι είναι προφανές είναι ότι χρειάζεται η
επαναφορά της ο υσιαστικής ισχ ύος της Εθν ικής Γε νικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας από μία απομειωμ ένης σημα σίας σύμβα ση να
μετατραπεί σε μια ουσιαστική σύμβ αση. Θα πρέπει να της δώσουμε
πάλι περιεχόμ ενο , ουσια στικό περιεχόμ ενο και θ εωρώ ό τι το
περιεχόμ ενο είναι προς όφελος της α γοράς εργασίας, προς όφε λος των
επιχειρ ήσεων και των εργαζομένων .
Και το εμβληματικότερο σημ είο όλων αυτών είναι η επαναφορά
του εθνι κο ύ κατώτατο υ μισθού στη διαπραγμάτευση των εργοδο τών
και των εργαζομέν ων και στην ΕΓΣΣ Ε.
Είναι πολύ σημαντικό, ωστό σο να αν αφερθώ σε δ ύο σημεία, τα
οποία μάλιστα προέρχονται από την ευρωπαϊκή έν ωση.
Πρώτον, είναι η σημαντική αρχ ή του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνι κών δικαιωμάτων επισημαίνεται η ενδυνάμωση του κοιν ωνικο ύ
διαλόγου και των συλλογικών δ ιαπραγματεύσεων καθώς και της ό σο το
δυνατόν μ εγαλύτερ ης κά λυψ ής το υς.
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Και δεύτερον, είν αι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής, για
την ενδ υνάμωση των συλλογικών συμβάσεων ερ γασίας μεταξύ
εργαζομένων και εργοδοτών.
Είναι μία αξιοσημ είωτη στρο φή πο υ παρατηρούμ ε στις πολιτικές
της Ε υρωπαϊκής Ε πιτροπής σε σχ έμ η με την προ ηγο ύμενη δ εκα ετία
διότι και τα δ ύο α υτά σημαντικά κείμενα, και ο ευρωπ αϊκός πυλώνας
κοινωνι κών δικαιωμάτων αλλά και η σύσταση για την ενίσχ υση των
συλλογι κών διαπρ αγματεύσεων στην ουσία ενδυναμ ών ει ή προ σπαθεί
να ενδυναμώσει ή δίνει την κατεύθυ ν ση για ενδ υνάμωση των εθνικών
κοινωνι κών εταίρων, προκειμέν ου η Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας να αποκτήσει ουσία και περιεχ όμενο.
Θεωρώ ό τι ο ι συν έπειες ό λων αυτών που έχουν συμβ εί στη χώρα,
με την ο ικον ομική κρίση καθώς και στη συνέχ εια μ ε τη ν υγειονομ ική
μας έχουν προσδ ώσει την απαιτούμενη ωριμ ότητα ν α μπορούμε να
συζ ητάμε και να συναποφασίζουμ ε βασιζόμενοι στις αρχές και τις
εμπειρί ες της Ε υρ ωπαϊκής Έν ωσης.
Γιατί η πραγματικότητα και οι εφαρμογές στα ζ ητήματα το υ
κοινωνι κο ύ
δια λόγου
και
της
δυναμικής
των
συλλογικών
διαπραγματεύσεων καταδεικνύουν ό τι η Ελλάδα πηγαίνει αντίθετα από
αυτό το οποίο προ τείνει η Ε υρωπαϊκή Ένωση.
Το πρώτο είναι η συσχέτιση του αξιοπρεπούς μισθού δ ιαβίωσης,
με τον κα τώτατο μισθό πο υ στόχ ος το υ χρ ειάζετα ι να είναι η
προστασία των εργ αζομένων από τη φτώχ εια, γ εγονός πολύ σημαντικό
σε μία κοινωνία, σε μία οικονομία, σε μία δημ οκρα τία.
Και το δεύτερο είναι η κάλυψ η της επέκτασης των συλλογικών
διαπραγματεύσεων , να μ ην βρίσκεται στο πενιχρό 1 5% που δίνο υν τα
επίσημα στοι χ εία και μάλιστα, αν θυμ άμαι καλά, τα στοιχεία είναι του
2016, πο υ σημαίνει ό τι μ έχρι το 2022 το ποσοστό αυτό έχει
υποχωρ ήσει ακόμα περισσό τερο . Προ τείνω να υιοθετηθ εί ο στόχος του
70% που προτείν ει η σύσταστη της Ε.Ε. και ο ευρωπ αϊκός πυλώνας
κοινωνι κών δ ικαιωμάτων.
Αυτό έχ ει πολλαπλά οφέλη και για τους εργαζόμενο υς αλλά και
για τις επιχειρ ήσεις διότι γνωρίζ ετε ότι η λογική της μη εφαρμ ογής
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας εμπεριέχ ει στο εσωτερικό της
ζητήματα αθέμιτο υ ανταγωνισμ ού μεταξύ των επ ιχειρ ήσε ων με
κυρίαρχ η επιδίωξη και αποτέλεσμα τη συνεχ ή μείωση του εργασια κο ύ
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κόστο υς μέσω της μείωσης των μισθ ών κάτι το οποίο είναι πολλαπλώς
αρνητι κό..
Οπότε το θέμα της αξιολόγησης των παραπάνω διαδικασιών και
του τρόπο υ εφαρμ ογής το υς είναι α κόμα ένα σημ είο πο υ θεωρ ώ ότι η
σύγ κλι ση και συμφωνία της σημεριν ής διαπρα γμάτευσης θα
εξυπ ηρετήσει το κοινό καλό..
Από εκεί και πέρα, τεχνικά περισσό τερο μιλών τας και μία
εργασία που έκανε το Ινστιτούτο Εργ ασίας της ΓΣΕΕ και υιοθέτησε η
ΓΣΕΕ υπό την επιστημονική ευθύνη το υ καθηγ ητή κου Γιώργου
Αργίτη, κα τέθ εσε την πρό τασή το υ, όπου στην ουσία υπολόγισε στην
επεξεργασία αυτή μία σειρά από διαθέσιμους οικονομ ικο ύς
κοινωνι κο ύς δ είκτες από ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθ νικές επίσημες
βάσεις δεδομέν ων.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν , παρουσιά στηκαν συνοπτικά στοιχ εία
που αφορο ύν τις ενότητες: την απώλεια της αγοραστικής δύναμ ης το υ
κατώ τατο υ μισθού, τον κατώτατο μισθό στην Ε λλάδα σε σύγκριση με
τα αντίστοιχα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, τη σχέση το υ
κατώ τατο υ μισθού με τον μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Έγινε μία σύντομ η προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο
να την δο ύμ ε, να υπολογιστο ύν οι μ ακροοικονομικές επιπτώσεις στην
περίπτωση της α ύξησης το υ κατώτατο υ μισθο ύ.
Και βεβαίως είναι και τα θεσμ ικά ζητήμα τα για την κάλ υψ η τω ν
συλλογι κών συμβά σεων και τον έλεγχ ο της εφαρμ ογής των αποφάσεων
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ήδ η προείπα.
Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η πρότα ση το υ Ινστιτούτο υ Εργασίας
που υιοθέτησε κα ι η ΓΣΕ Ε και λα μβάνοντας υπόψ η ότι το κύμα
ακρίβειας έχ ει οδ ηγήσει και συνεχίζει να οδ ηγεί σε μία σωρ ευτική
μείωση της αγοραστικής δύναμ ης το υ κα τώτατο υ μισθού και συνεπώ ς
μία μεγάλη μ είωση το υ επιπέδ ου των εργαζομ ένων και των
οικογεν ειών τους, ότι η Ε λλάδα είναι το μόνο κρά τος μ έλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχ ει κατώτερο μισθό χαμηλότερο από το
επίπεδο το υ 2009 και δεν έχ ει καμία αύξηση την περίο δο 2020 -2021 ,
ότι ο κατώτατος μισθός βρίσκεται χαμηλό τερα από το κατώφλι της
σχετικής φτώχειας, ότι οι μισοί εργ αζόμενοι που αμείβονται με τον
κατώ τατο μισθό, για την α κρίβ εια 46%, ζο υν σε συνθήκες υλικής
αποστέρ ησης,
ό τι
το
ποσο στό
κάλυψης
των
συλλογικών
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διαπραγματεύσεων είναι χαμηλό τερ ο κατά 56 ποσοστιαίες μονάδες από
την πρότα ση της Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής, όπως ανέφερ α και πριν, και
ότι οι θεσμοί προ στασίας της ελλην ι κής αγοράς εργασίας αποκλίνουν
σημαντικά από τα ισχύον τα στα αναπτυγμένα κρ άτη μ έλη της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης, η πρό ταση της ΓΣΕΕ διαμορ φώθ ηκε ως εξής:
Πρώτον, επαναφορ ά του καθορισμο ύ του κα τώτα του μισθού στο
θεσμό της Εθνικής Γενικής Σ υλλογικής Σύμβασης Εργ ασίας.
Επιχειρηματο λόγησα και πριν πόσο ζωτικής σημασία ς είναι α υτή η
επαναφορά όχι μόνο για τους εργαζόμενο υς αλλά και για την αγορά
εργασίας και για την οικονομία και γ ια τις επιχ ειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση είναι, ά μεση αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 751 ευρώ ανά μήνα. Στη συν έχεια αύξηση του κα τώτα το υ
μισθού έως το επίπ εδο της αξιοπρεπο ύς διαβίωσης, είτε αυτό είναι ίσο
με το 60% το υ διά μεσο υ μισθο ύ πλήρους απασχόλησης είτε μ ε το 50%
του μέσου μ ισθο ύ πλήρο υς απασχόλησης.
Και στα δύο από αυτά ό, τι συζ ητηθ εί και αποφασιστεί δεν θα
είναι άμεση, δ εν ζητάει για μία άμεση εφαρμογ ή αλλά μιλάει για μία
συζ ήτηση μ ε τις εργοδοτικές οργανώσεις και τη σύναψ η ενός μεταξύ
μας χρονοδιαγράμματος.
Άμεσα λήψ η θ εσμικών μ έτρων π ου θα αποθαρρύνουν τις
ευέλι κτες μορ φές απασχόλησης, δ ιό τι εκτός των άλλων αρνητικών,
πολλές φορές χρησιμοποιο ύνται για την καταστρατήγ ηση εφαρμογ ής
του κατώτατου μ ισθού, με τις ώρες ερ γασίας εννοώ.
Σημαντική αύξηση το υ ποσοστού κάλυψ ης των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμ βά σεων εργ ασίας με στό χο
το 70% των μισθωτών έτσι ώστε να πιάσουμε την πρόταση το υ
ευρ ωπαϊκο ύ πυλών α κοινωνικών δικαιωμάτων.
Και θωράκιση α υτο ύ του στόχο υ, αυτών των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας με την παράταση ισχ ύος των όρων των
συλλογι κών συμβ άσεων ερ γασίας μέχρι την ο λοκλήρωση των
συλλογι κών διαπρα γματεύσεων.
Και τέλος, το έκτο αίτημα είναι η στόχ ευση και η α ναβάθμιση
των ελέγχων το υ Σώματος Επιθ εώρ ησης Εργασίας έτσι όπως
θεσμοθετήθηκε τώρα, να ενδυναμωθ εί και να παίξει το ρόλο το υ για
μία ομαλή αγορ ά εργασίας.
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Αυτές είναι συνοπ τικά οι θέσεις της ΓΣΕΕ, κύριε Πρ ό εδρε, δεν
θέλω να μιλήσω και να πάρω άλλο χ ρόνο. Είμαι στη διάθεσή σας για
ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή κάτι άλλο .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσο υμε μ ε τις πρώτες
τοποθετήσεις και μ ετά μπορεί να έχο υμε ερ ωτήσεις ένθ εν και ένθ εν.
Να περάσουμ ε στη συν έχεια στο Σ ΕΒ ; Ποιος θα πάρει τον λόγο;
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Ναι, κύριε Πρόεδρ ε, εγώ θα πάρω το λόγο.
Λοιπόν, είναι η τρ ίτη φορά που είμαστε σε α υτή τη διαδικασία
και βελτιώνεται λίγο, υπάρχο υν περιθώρια να βελτιωθ εί περισσό τερ ο.
Τρίτη φορά που εφαρμόζεται ο νόμος για τον κατώτατο μισθό, το
νομοθετημ ένο, σχ ετικά μ ε τη διαβ ούλευση και πρέπ ει να πάρο υμε
κάτι θ ετικό από αυτό και αν μπορο ύμ ε πράγματι να συμ φωνήσο υμε σε
κάποια πράγματα.
Πρώτο που μπορ ούμε να συμ φων ήσο υμε είναι ότι αυτή η
διαδικασία πρέπει να βελτιωθεί και είτε είναι τέτοια, δηλαδή να
αποφασίζει ο Υπουργός για τον νομοθετημένο κατώτα το μισθό, μετά
από αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, είτε το συμ φωνο ύν οι κοινωνικοί
εταίροι, οι οποίοι πάντα έχουν το δικαίωμα να βάλουν μισθολογικούς
όρους αν θέλουν στην Εθνική Γενική ανώτερ ους από τον κα τώτα το,
αλλά δεν το υς βάζουμε μ έχρι τώρα, πρέπει αυτό να βασίζεται σε αρχ ές
και κανόν ες καλύτερους από αυτο ύς που έχο υμ ε.
Και ο καλύτερο ς τρόπος να το κ άνουμ ε αυτό είναι να
συμμορ φωθο ύμ ε μ ε διεθν είς κανόν ες και με διεθνή πρότυπα.
Για αυτό η πρότα σή μας προς όλους, και προς εμάς όλους τους
εργοδοτικο ύς αλλά και προς την εργατική πλευρά και προς την
κυβ ερν ητική πλευρά, είναι το ότι θα πρέπει να συμφωνήσο υμ ε να
κάνουμ ε αυτό που δεν έχο υμ ε κά νει πολλά χρόνια τώρα και να
κυρ ώσο υμε την 1 31 διεθν ή σύμβα ση εργασίας που είναι για τον
καθορισμό το υ κα τώτατο υ μισθού.
Αυτό θα παράσχει κανόνες ώστε ο κατώτα τος μισθός να ορίζεται
με οικονομικά κριτήρια και με κοιν ωνικ ά, όπως λέει και αναλύει η
διεθνής σύμβαση και ουσιαστικά θ α βελτιώσει τις π αθογένειες του
παρελθόντος που είναι κριτήρια πολιτικά, πολιτευτικά, νομικά, καμία
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φορά ενώ δ εν μ πορούν να έχο υν πολύ ρό λο εδ ώ και λοιπές
παθογένειες.
Άρα αν θέλουμ ε ν α πάμε σε έ να δρ ό μο με βάση διεθν ή πρότυπα
και κα λύτερ ης δ ιαδικασίας καθορισμ ού του κα τώτατο υ μισθο ύ, α υτό
θα μπορούσαμε να το συμφωνήσο υμε.
Και αυτό είναι η πρότασή μας σε α υτή τη δ ιαβούλευση και προς
την κυβ ερν ητική πλευρά πο υ θα πάρει τις προτάσεις και προς τη
διμερ ή τη δική σας να δει τι θα κάνει παρακάτω.
Το δεύτερ ο θετικό που έχουμε μέχ ρ ι τώρα είναι ότι αυτό που
είχαμε συμφωνήσει το 201 8 στην Εθνική Γενική και λέγαμε
συλλογι κές διαπραγματεύσεις ή δ ιαβουλεύσεις, με βάση στο ιχεία
ΕΡΓΑ ΝΗ και τα λο ιπά, βελτιώνεται .
Και ήδ η έχουν παραχθεί από αυτή τη διαδικασία πο λύ αξιόλογες
εκθέσεις και προτάσεις των Ιν στιτο ύτων και των φορ έων διό τι έχουμε
στοιχ εία για το μισθό τον κατώτατο αλλά και για τους μισθούς
γενικό τερα, τα οποία, επιτρέψτε μ ου να πω, είναι πολύ χρ ήσιμα
δεδομένα και για άλλες διαδικα σίες πέρα από τον νομοθετικό
κατώ τατο μ ισθό και για τις άλλες συλλογικές δ ιαπραγματεύσεις.
Είχαμε συμ φων ήσει τό τε, λο ιπόν, ό τι πρέπει να έχουμε π ρόσβαση
στα στοιχ εία, να τα λαμβάνουμ ε ως κοινων ικοί εταίροι από το
Υπουργείο Εργ ασίας. Αφού, λοιπόν, έχουμ ε κάποια πρόσβαση στα
στοιχ εία και τα έχ ουμε αξιοποιήσει, πρέπει να αξιοποιήσο υμε και τα
ευρ ήματά μας.
Και αυτό έχ ει να κάνει με τα κριτήρια τα ουσιώδη τα οποία
πρέπει να βάλο υμε στην κο υβ έντα και με τα οπ οία πρέπει να
βελτιώνο υμ ε την εικόνα της χώρας μα ς.
Δηλαδή, θ έλω να πω το εξής, χ ωρ ίς να θέλω να επιμείνω σε
αυτό. Συζ ητούμ ε για το αν πρέπει ο κατώτα τος μισθό ς να είναι στο
50% το υ μ έσο υ ή στο 60% το υ διάμεσου.
Πρέπει να βα σιζόμ αστε σε σωστά στοιχεία, πο υ τα έχο υμε, στις
αναλύσεις μας, στις τοποθετήσεις μας και στις συμφωνίες μας. Διότι
με βάση τα στο ιχεία του ΕΡΓΑΝΗ α λλά και μ ε τα στο ιχ εία το υ ΕΦ ΚΑ
είμαστε ήδη σε α υτό το επίπεδο.
Σημαίνει
αυτό
ότι
δεν
πρέπει
να
συζητήσουμ ε
την
αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού; Όχι. Α λλά δεν πρ έπει να
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αδικούμ ε τη χώρα μας σε διεθνείς στατιστικές, που δεν είναι ορθές και
εμφανίζο υν τη χώρ α με λάθος στοιχ εία.
Η Eurostat πρόσφατα το διόρθωσε γ ια τα στοιχεία που έχει το υ
2019. Πρέπει και εμείς στην κο υβέντα εδώ να ξέρουμε μ ε ποια
νούμερα μιλάμε , τα οποία έχουν δ ώσει τρο φή σε πολύ καλές εκθ έσεις
οι οποίες πρέπ ει ν α αξιοποιηθο ύν.
Πάμε παρακάτω. Υπάρχει πραγματικό θέμα αναπροσαρμογής του
κατώ τατο υ μισθο ύ και λόγω του πληθωρισμ ού. Ο πληθωρισμός
επανήλθ ε και ενδεχομένως θα μείνει μαζί μας.
Πρέπει να συμ φωνήσο υμε ότι σαν χώρα και σαν οικονομία
πρέπει να αποφύγ ουμε να έχουμ ε π ληθωρ ισμό υψηλό τερο από αυτόν
της ζών ης του ευρ ώ στην οποία αν ήκουμ ε διό τι α υτό υποσκάπτει την
ανταγωνιστικό τητα , την δ ημιο υργία θέσεων εργασίας , θα οδηγήσει
ξανά την ανεργία να αυξάνεται, τις εισαγωγές να μ εγαλώνουν πο λύ
περισσό τερ ο από τις εξαγωγ ές, θα υπονομεύσει την εθνική ελληνική
παραγωγή, πράγμα που εμείς θα πρ έπει να το εν ισχ ύσο υμε και μέσα σε
αυτή την κρίση πο υ είμα στε.
Σημαίνει α υτό ό τι τα μέτρα και οι προτάσεις για την πολιτική
μισθών θα πρέπει να έχουν αυτό το στόχο. Δεν είναι μ όνο η πολιτική
μισθών πο υ καθορ ίζει τον πληθωρισμό, σίγο υρα όχι, είναι και ά λλα
πράγματα, πολιτικές για την εν έργεια και, και, α λλά θ α πρέπει να το
λάβουμ ε υπόψη.
Για αυτό η πρότα ση η δική μας, όπως αποτυπώθηκε και στο
υπόμνημά μας και μετά την αναλυτική έκθεση είναι ότι θα πρέπει,
εφό σον έχουμ ε μία πρόβλεψ η για τον πληθωρ ισμό γ ια το 2022 και ένα
στόχο ακόμα ότι π ρέπει να έχο υμε: θα πρέπει ο πληθωρισμός μας να
είναι χαμηλότερος από αυτόν της ευρ ωζώνης για να μην οδηγ ηθο ύμε
σε δ ύσκολες ατραπ ούς σαν οικονομ ία συνο λικά, να έχει κάποιο όριο.
Και το όριο αυτό ορίζεται από το 2 %, που ήδ η έχει α υξηθεί ο
κατώ τατος μισθός από 1/1/2022, στο 4% ονομαστικά που μπορεί να
φτάσει, λέμ ε εμείς, στην αύξηση του Μ αΐο υ και ταυτόχρονα να
συνοδ ευτεί, γιατί πρέπει να υποστηρ ιχθεί το διαθέσιμο εισόδ ημα των
εργαζομένων και κυρίως των χαμ ηλόμισθων μ ε μία ν έα μείωση του
μισθολογικο ύ κόστους των ασφα λιστικών εισφορών των εργαζομένων.
Έχουμ ε ένα πίνακα στην μ ελέτη και του Ι ΟΒΕ με ενα λλακτικά
σενάρια, από το 0 , 5% έως το 1,5 % και το 2,5% και το 3,5% πο υ κάθε
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αύξηση ονομαστική 1% του κα τώτα του μισθο ύ μ ε τα υτόχρονη μείωση
0,5% των ασφα λιστικών εισφο ρών, δίνει 2% πραγματική αύξηση στο
διαθέσιμο εισό δημ α των εργαζομ ένων .
Και να τελειώσω εδώ λέγον τας ότι πράγματι μας ενδιαφέρει να
ενισχ ύονται οι συλλογικές διαπρα γματεύσεις και η κάλυψη των
συλλογι κών συμ βάσεων.
Τα στοιχ εία που α ναφέρον ται για την κάλυψ η το υ 201 6, το 14%,
ίσχυαν για το 2014 , τα ξέρ ουμ ε κα λά γιατί έχο υν περάσει απ ό τα χέρια
μας. Είναι καλύτερα τα στοιχεία το υ 2018 και του 2 019 παρά τον
κορονοϊό , είναι πάνω από 26% η κάλυψη, και αν θ έλο υμε να πάμε και
πολύ ψ ηλότερα, α λλά να δο ύμ ε τις λεπ τομέρ ειες πώς μπορούμ ε να
πάμε εκεί.
Εμείς ξέρο υμ ε από τις συλλογικές συμβάσεις που κά νουμε, και
οι υπόλοιποι εργο δοτικοί φορ είς, ότι οι συμβάσεις έχ ουν μεγαλύτερ η
κάλυψη, επειδή έχουν υψ ηλή αντιπροσωπευτικό τητα οι εργοδοτικές
οργανώσεις και αν θέλετε να σας πω και παραδείγματα αριθμητικά.
Θα πρέπει να αυξηθεί η κάλυψη, η αντιπροσωπ ευτικότητα των
εργοδοτικών οργ ανώσεων, αλλά θα πρέπει να α υξηθεί και η
αντιπροσωπευτικό τητα
και
να
βελτιωθεί
των
εργατικών
συνδι καλιστικών οργανώσεων. Ο λόγος που είναι εκεί χαμηλά η
κάλυψη έχ ει να κάνει με αυτό και αυτό επηρεάζ ει κα ι τη διαδικασία
της επέκτασης.
Και σε αυτό μπορ ούμε να κάνουμ ε κουβέν τα και να βελτιωθ εί
προφανώς η κάλυψη και η λειτουργ ία της αγοράς εργ ασίας μέσα από
συλλογι κές δ ιαπραγματεύσεις.
Μία μικρ ή παρένθεση εδώ. Ναι, να πάμε ευρωπαϊκά με ό,τι λέει
ο ευρωπαϊκός κοιν ωνικός χάρτης ο α ναθεωρημ ένος και ο ευρωπαϊκός
κοινωνι κός πυλώνα ς, όλοι.
Για να πάμε εκεί, όμως, πρέπει να κάνουμε κάτι πο λύ απλό:
πρέπει να τηρο ύμ ε αυτά που λέει ο ευρ ωπαϊκός κοιν ωνικός χάρ της,
δηλαδ ή να επικυρ ώσο υμε το άρθρο 6 του ευρωπαϊκού κοιν ωνικού
χάρτη που είναι γ ια τις ελεύθερ ες συλλογικές διαπραγματεύσεις και
αυτό είναι κά τι πο υ θα πρέπει να το έχουμε υπόψ η μας.
Όπως επίσης πρέπ ει να έχουμ ε υπό ψη μας ότι αν θέλουμ ε να
πάμε τα διεθν ή sta ndards πρέπει να τηρο ύμε και αυτά που μας λέει η
Διεθν ής Οργάνωση Εργασίας, η Επ ιτροπή εμπειρογν ωμόνων για την
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εφαρμογ ή των διεθνών συμ βάσεων και των κανόν ων, και των
συστάσεων , η οποία πρόσφατα, πριν ένα μήνα έβγαλε την έκθ εσή της
και έχει και το κομμάτι για την Ε λλάδα, η οποία μας προτείνει να
κάνουμ ε β ελτιώσεις και για το κομμ άτ ι της υποχρεωτικής δ ιαιτησίας
ακόμα, εν τάξει δεν μας αφορά εδώ, αλλά και για το κομμά τι των
επεκτάσεων γιατί υπάρχει διεθνής σύσταση για το πώς πρέπει να
γίνονται σωστά ο ι επεκτάσεις.
Αν αυτά τα συζ ητήσο υμ ε με ειλικρίνεια και με βάση τα
δεδομένα, μπορο ύμε να πάμε καλύτερα. Και εφόσον αυτή η διαδικασία
και αυτή εδ ώ που έχουμ ε με τον ισχ ύοντα νόμο και την εξέλιξή το υ,
όπως μπορούμε ν α συμφωνήσουμε να βελτιωθεί μ έχρι το τέλος,
μπορούμε να κάν ουμε αυτό που δεν κάναμε τις δ ύο προηγο ύμεν ες
κρίσεις.
Τι είναι α υτ ό; Ότι άλλες χώρες, σε προηγούμ ενες κρίσεις δικές
τους μ εγάλες, έφτιαξαν το μοντέλο, πέρασαν σε τριμ ερή και διμερ ή
συν εργασία, έφτια ξαν «μον τέλα ». Ε μείς δεν το κάναμε ούτε στην
προηγούμ εν η κρίση, ο ύτε στην κρίση του κορ ονοϊο ύ.
Και επειδή μπρο στά μας είναι μία ακόμη κρ ίση έχ ουμε μία
ακόμη ευκαιρία. Αλλά για να το κάνουμ ε πρέπει να έχουμε τα
δεδομένα και το τι είναι ευρ ωπαϊκό , ποια είναι τα ν ούμερα και να
συμ φων ήσο υμε σε αυτά, και ποια είν αι τα προβλήμα τα που πρέπει να
λύσουμ ε.
Και ένα από τα προβλήματα, κα ι τελειών ω εδώ, πο υ πρέπει να
λύσουμ ε και συνδ έεται με την καλή λειτουργία της αγοράς εργασίας,
είναι το πρόβλημ α της αδήλωτης εργασίας, το οποίο συνδέεται σε
μεγάλο βαθμό με τις ρυθμίσεις πο υ υπάρχο υν για τον ονομαστικό
κατώ τατο μισθό, ένα. Και το ύψος το υ μ η μισθο λο γικού κόστο υς
εργασίας, δύο .
Αυτά είναι θέμα τα που θα πρέπει η Επιτροπή Εμπειρ ο γνωμόνων
στις προ τάσεις πο υ θα κάνει, λειτο υργώντας πο λύ κα λύτερα από τις
δύο προηγο ύμεν ες , να δει τι έχουν γράψει όλοι οι φορείς και τα
ινστι το ύτα αναλυτικά για αυ τά τα θ έματα, επιστημονικά, έγ κυρα, να
τα αξιολογ ήσει και επί αυτών να τοπο θετηθεί.
Διό τι αν κρ ίνουμ ε από παρελθόντα χρόνο και ειδικά από την
πρώτη χρονιά, τίπ οτα από όσα είχαν πει τα ινστιτο ύτα, οι κοινωνικο ί
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εταίροι δ εν αξιοπ οιήθ ηκε στην έκθ εση των εμπ ειρ ογ νωμόνων. Α υτό
δεν πρέπει να επαναληφθ εί.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. Από το ΣΕΒ θέλει κάποιος άλλος, η
κυρία Δασκαλάκη, ο κύρ ιος Πέτρος, ν α προσθέσει κάτι; Ή να τα πούμ ε
μετά;
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Νομίζω μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει. Τ ώρα να δώσο υμε το λόγο στον κύριο Θανό πουλο εκ
μέρους της ΓΣ ΕΒΕ Ε.
Κύριε Θανόπουλε.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Καλημ έρα σε ό λους. Ήδ η έχο υν μπει αρκετά ζητήματα, θα
προσπαθήσω να απαντήσω και να εκφράσω και την άποψη της
ΓΣΕΒΕΕ .
Θα ξεκινήσω μ ε τη διαδικασία.
Δεν ξέρω κα τά πόσο βελτιώνεται. Π ροφανώς θα συμ φωνήσω με
τον Χρήστο τον Ι ωάννου ότι φέτος ήταν η δ εύτερ η φο ρά που πήραμε
στοιχ εία από το Εργάνη, πο υ είναι σημαντικό για τί μπορούμ ε να
έχουμ ε, μία καλύτερ η εικόνα της αγοράς εργασίας και εν πάση
περιπτώσει να έχο υμε τη δυνα τότητα να αποτυπώσο υμ ε καλύτερα την
εικόνα α υτή, αξιο ποιώντας και άλλα στοιχ εία που συλλέγουμ ε.
Προφανώς ό ταν έχ εις περισσό τερα στοιχεία, βελτιώνεις και την
εν γένει διαδικα σία, αυτή το υ καθορισμού το υ κα τώτατου μισθού.
Από εκεί και πέρα, όπω ς είχα π ει και την προ ηγο ύμεν η φορά που
είχαμε συναντηθεί, η δική μας συνεισφορά στην διαπραγμάτευση
είναι πάρα πολύ περιορισμ ένη. Δεν ξέρ ω πόσοι από εμάς που
συμμ ετέχο υμε σα ν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων έχο υμ ε
εξο υσιοδ ότηση και πόση εξουσιοδό τηση έ χουμε να διαπραγματευτο ύμε
κάτι περισσό τερ ο από τις θέσεις που έχο υν διατυπωθεί στα
υπομνήμα τα μας.
Οπότε α υτός είναι ένας περιορισμός.
Θα συμφων ήσω μ ε τον Χρ ήστο Γούλα, τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ ,
είναι άλλωστε και πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ , ότι ο καθορισμός το υ
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κατώ τατο υ μισθού, θα πρέπει να γίνεται μέσα από την Εθνική Γενική
Συλλογι κή Σ ύμβαση Εργασίας.
Προφανώς ισχ ύει α υτό που είπε ο Χρ ήστος ο Ιωάννου ό τι έχουμ ε
αυτή τη δ υνατό τητα, αλλά αυτή η δ υν ατότητα δ εν κα λύπ τει ό λο υς το υς
εργαζόμενο υς της χώρας. Και για να μην κρ υβόμα στε πίσω από το
δάχτυλο μας μια τέτοια ενέργεια στην παρούσα συγ κυρ ία το υλάχιστον
για τις εργοδο τικές οργανώσεις θα σήμαινε απώλεια πολλών μελών.
Να τονίσω ό τι η Ε θνική Γενική, όπως ίσχ υε μ έχρι το 2 011, δεν
είχε παρουσιάσει δυσλειτο υργίες ω ς βασικό εργαλείο καθορισμο ύ του
κατώ τατο υ μισθού.
Πάντα οι κο ινων ικοί εταίροι κατέληγαν σε συμφωνία. Δεν
παρουσιάζονταν ο ι στρεβ λώσεις που δημιο υργο ύσα ν οι κλαδικές
συλλογι κές συμβάσεις, ιδιαίτερα α υτές που κατέληγαν στην διαιτησία.
Ούτε νομίζ ω ότι ο ι αυ ξήσεις που δ ίν ονταν στον κα τώτατο μισθό
ήταν τέτοιες που επηρέαζαν από μόνες το υς αρνητικά τα υπόλοιπα
μεγέθ η της ελληνικής οικονομίας.
Εν κατα κλείδι, συμφωνώ μ ε την πρόταση το υ Χρ ήστο υ του
Γούλα, για επαναφορά του καθορισμού το υ κατώτατο υ μισθο ύ στην
ΕΓΣΣΕ, μπορο ύμ ε και να τη συν υπογράψουμε, είναι άλλωστε και
πάγια θέση της ΓΣ ΕΒΕΕ.
Επανέρχομαι στα της διαδικα σίας καθορισμού του κα τώτα το υ
μισθού όπως ισχ ύει.
Βρισκόμαστε στην ίδια ρευστή κατά σταση που ήμα στα ν και το
2021. Δηλαδ ή συζ ητάμ ε σε μία περίοδο π ου μετά από ένα δίμηνο,
τρίμην ο τα πράγματα οικονομικά μ πορεί να είναι πο λύ διαφορ ετικά
από ό,τι είναι τώρ α. Και θεωρώ, έχο ντας προσπαθήσει να διαβάσω με
προσοχή ό λα τα υπομνήματα και όλες τις εκθέσεις των επιστημονικών
φορέων, πως σημ αντικά στοιχεία στα ο ποία βασιζόμαστε για να
μπορέσο υμε να στο ιχειοθετήσο υμε μία πρόταση, π λέον δεν ισχ ύο υν.
Για παράδειγμα, οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας το 202 2 είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθο ύν επί τα χείρω.
Αυτό που δ εν ξέρο υμε είναι πόσο επί τα χεί ρω θα αναθεωρηθο ύν.
Προφανώς και θ εωρούμε ό τι μ ε βά ση το ύψος το υ π ληθ ωρισμο ύ
και την ακρ ίβεια π ου υπάρχει θα πρέπει να στηριχθ εί το εισόδ ημα των
εργαζόμενων, ιδ ιαίτερα των χαμηλόμισθων.
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Δεν είμαστε σε θέση, παρότι είχαμε επεξεργαστεί κάποια
σενάρια στο ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕ Ε, να πρ οτείν ουμ ε συγ κεκρ ιμένα ποσο στά
αύξησης το υ κατώτατο υ μισθο ύ. Όπως ξέρ ετε, στις 24 Φλεβάρη
ξέσπασε ο ρωσοο υκρανικός πό λεμος οπότε α υτή την ερ γασία δεν την
καταθέσαμ ε, για τί ήταν πλέον ανέφικτο να κάνο υμ ε ακόμα και
βραχυπρόθεσμες εκτιμ ή σεις για την πορεία της οικονο μίας.
Αλλά η βασική θέση της ΓΣΕΒΕ Ε είναι ότι όντως θα πρέπει να
υπάρξει μία αύξηση του κατώτατο υ μισθο ύ, και να ενισχ υθεί το
εισόδ ημα, ιδ ίως των χαμηλόμισθων εργαζομένων . Κα ι από εκεί και
πέρα θα πρέπει η Κυβ έρνηση, με βά ση τις δυνα τότητες που έχει να δει
και κάποια άλλα πράγματα, κυρίως σε ό,τι έχ ει να κάνει με τις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρ ήσεις.
Στην έκθεση το υ Ι ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ φαίν εται, για παράδειγ μα, ότι οι
επιχειρ ήσεις εστία σης, που είναι μεταξύ των κλάδων που επλήγησα ν
περισσό τερ ο από την πανδημία, έχ ουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
εργαζόμενων πο υ α μείβον ται με βά ση τον κα τώτατο μισθ ό.
Παράλληλα φαίνεται πως έχο υμ ε μία αναζωπύρ ωση των
ληξιπρόθεσμ ων υπ οχρεώσεων των επιχειρήσεων αυτών. Οπότε εκεί
υπάρχει ένα ζ ήτημα που μετα ξύ ά λλων επισημαίνο υμε και χρ ήζει
επιπρόσθετης μ έριμνας από την κυβ έρνηση.
Δεν έχω κάτι ά λλο να προσθέσω προς το παρόν.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μία μικρή διευκρίνιση. Σ ε τι ακριβώς συμ φων είτε με την
εργατική πλευρά;
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Στην επαναφορά του κατώτατου μισθού στην Εθνική Γενικ ή
Συλλογι κή Σ ύμβαση Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σε αυτό δεν διαφωνεί καν ένας. Είναι σωστό.
Λοιπόν, θα δώσω τότε το λόγο στον κύριο Αράχωβα τώρα, από
τη μεριά της ΕΣ ΕΕ – Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας.
Κος ΑΡΑ ΧΩΒΑΣ:
Καλημ έρα. Καλημ έρα σε ό λους. Θα είμαι και εγώ σύν το μος.
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Να δηλώσω ό τι και εμείς συμ φων ούμε, συμ μεριζόμ αστε την
ανάγκη για επιστρο φή της δια δικασίας της Εθ νικής Γενικής
Συλλογι κής Σ ύμβα σης Εργασίας και επισημαίν ουμ ε επίσης ό τι όντως
βλέπο υμε και εμ είς μια βελτίωση στα παρεχόμενα δεδο μένα, τα οποία
είναι απαραίτητα για τις κρίσεις κα ι για την εκπόνηση των μελετών
μας.
Σε ό,τι αφορά τώρ α τον κατώτατο μισθό, η ΕΣΕΕ έλαβ ε υπόψη
της δεδ ομένα όπως το κόστος εργα σίας που μειώθ ηκε τον τελευταίο
χρόνο.
Είδαμε επίσης ότι υπήρξε μία βελτίωση στην παραγωγικότητα
και στις προ σδοκίες για το ΑΕΠ, το οποίο αυξήθηκε το 2021 και οι
προσδοκίες είναι θ ετικές και για το 2 022.
Η αγοραστική δύν αμη, όπως μετριέται σε μονάδες αγοραστικής
ισοδυναμίας, είναι μειωμέν η στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρ ες. Ο
κατώ τατος μισθός στη χώρα μας είν αι πολύ χαμηλός ακόμα και όταν
λάβουμ ε υπόψη μα ς την Ι σοδ υναμία Αγοραστικής Δύνα μης (PPPs).
Και για το λόγο αυτό η ΕΣΕΕ είναι θετική σε μία αύξηση το υ
κατώ τατο υ μισθού.
Δυστυχώς οι εξελίξεις στην Ο υκρανία είναι κατα ιγιστικές.
Περιμ έναμε αυξημένο πληθ ωρισμ ό εξαιτίας αναταράξεων της
εφοδια στικής αλυσίδας. Αυτό όμως ήταν κάτι που εκτιμ ούσαμε ως
παροδικό. Δυστυχ ώς, οι εξελίξεις μετά την πο λεμ ική α ναμέτρ ηση στην
Ουκρανία συνεπάγ ονται επι τάχ υνση του πληθωρισμο ύ και επιμήκυνση
του φαινομ ένου σε διάρκεια.
Αυτό σημαίνει αύξηση το υ λειτουργικο ύ κόστο υς των
επιχειρ ήσεων αναπόφευκτα, κάτι το οποίο σίγουρα προ βλημα τίζει και
εμάς.
Σε κάθε περίπτωση θεωρ ούμ ε ότι το εμπόριο γενικό τερα είναι
υπέρ τ ης αύξησης του κατώτα του μισθού, επειδ ή και η ελληνική
οικονομία στηρ ίζεται σε μ εγάλο βαθμό στην κα τανάλωση. Ωστό σο, θα
πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μ ην πληγούν υπέρμ ετρα οι
επιχειρ ήσεις, εν μέσω ενός τόσο ρευστού οικονομικο ύ και
επιχειρ ηματικο ύ περιβάλλον τος.
Ενδεχομ ένως, μ ία επιδό τηση, όπως είπε και ο κύριο ς Ιωάννου
του ΣΕΒ, των ασφαλιστικών εργοδ οτικών εισφορών, πέρα από αυτή
που θα γίνει τον Ιο ύνιο, να ήταν προς τη σωστή κα τεύθυνση.
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Αυτά από εμένα, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, ευχαριστώ, κύρι ε Αράχωβα.
Και τώρα από τη μ εριά το υ ΣΕΤ Ε ο κύριος Κικίλιας.
Κος ΚΙΚΙ ΛΙΑΣ:
Καλημ έρα σε ό λους το υς συνα δέλφους, καλημ έρα, κύρ ιε
Πρόεδρ ε. Θα είμαι εξαιρ ετικά σύν το μος, δεν θα επαναλάβω α υτά πο υ
έχουμ ε αναφέρει α ναλυτικά και στην έκθ εση το υ Ινστιτούτου και στο
υπόμνημα.
Νομίζω ότι είναι αυτονό ητο ότι ο ι συνθ ήκες, οι προο πτικές για
την ελλην ική και την ευρωπαϊκή ο ικο νομία επιδειν ώνον ται συνεχώς.
Εμείς πιστεύουμ ε ότι οι μεσοπρό θεσμες προοπτικές, όμως,
παραμένουν ακόμα θετικές τό σο ως προς το ρυθμό αύξησης τ ο υ ΑΕΠ
όσο και ως προς την περαιτέρω ενίσχυση της απασχό λησης αν και σε
χαμηλό τερ ο επίπεδ ο σε σχέση μ ε τις πρόσφατες προβλέψεις.
Το πλαίσιο εν τός του οποίο υ, βέβαια, μιλάμε είναι η συγ κυρία
που προέρχεται από την ενεργειακή κρίση, τον εντειν όμενο
πληθωρι σμό και την πολεμική σύρρ αξη στην Ουκρανία όπου κανείς,
νομίζω δεν μπορ εί να προβλέψει τις α κριβείς επιπτώσεις.
Από την άλλη μεριά όλοι προβλέπ ουμε ό τι μία ισχ υρή ώθηση
μπορεί να δώσουν οι επενδύσεις που προβλέπονται στο σχέδ ιο
ανάκαμψης και γενικό τερα στο υς ευρωπαϊκο ύς χρ ηματοδο τικο ύς
πόρους τα επόμεν α χρόνια, στο βαθμό βέβαια που οι σχεδιασμ οί
υλοποι ηθο ύν με μεγαλύτερ η ταχύτητα και αποτελεσματικό τητα σε
σχέση με το παρελθόν όπο υ η χ ώρα μας δεν έχ ει και ιδιαίτερα καλή
αξιολόγ ηση.
Από την άλλη βέβαια πάντα πρέπει να έχουμε υπόψ η μας τα
γενικά χαρα κτηριστικά της οικονομ ίας μας, κυρίως το δημο σιονομ ικό
πλαίσιο, δηλαδ ή το εξαιρετικά δημό σιο υψ ηλό χρ έος, ότι τα ομό λογά
μας είναι εκτός επ ενδυτικής βαθμίδας, ή για να το πούμε καθαρά είναι
ακόμα στην κατηγ ορία, όπ ως λέγετα ι, σκο υπίδια, εκτό ς εισαγωγικών,
και μπορούν να διακινηθο ύν μόνο μ ε την υποστήριξη της Ευρ ωπαϊκής
Κεντρι κής Τράπεζ ας.
Και βέβαια νομ ίζω ότι είναι για όλους δ εδομέν ο ότι εκτός των
άλλων η ενδ εχόμ ενη επιδ είνωση χ ρηματοπιστωτικών συνθηκών, η
ενδεχόμ εν η, το θεωρούμ ε μάλλον β έβαιο, αύξηση των επιτο κίων έτσι
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και αλλιώς κάποια στιγμ ή η χώρα μας θα είναι υπ οχρεωμ ένη να
επανέλθει σε δ ημοσιονομικές π ολιτικές δημιουρ γίας επαρκών
πρωτογενών πλεον ασμάτων για να μπορεί να αποπληρώνει τα χρέη της
και να τα μειώ νει.
Βέβαια να πούμ ε ότι τα δ ύο προ ηγούμενα χρ όνια, τα χρόνια
δηλαδ ή της πανδημίας, ακόμα είμαστε σε συνθ ήκες πανδημίας,
υπάρχει ένα ενδεχ ό μενο να έχο υμ ε μία νέα επιδείν ωση, ελπίζω όχι.
Ο τουρισμός ήταν από τους κλάδο υς ο οποίος υπέστη, π ροφανώς
σε παγκόσμ ιο επίπ εδο και στη χώρα μας, τις μεγαλύτερες απώλειες.
Είχε μία σημαντική ανάκαμψη το π ροηγο ύμενο έτος μ έσω της οποίας
συν έβαλλε καθοριστικά και στην πραγματική ανάπτυξη, γιατί μ ην
ξεχνάμε ότι πέρσι στα τιστι κά το ΑΕΠ της χ ώρας αυξήθ ηκε κατά
περίπου 13 ή 1 4 δις, ως αποτέλεσμα, όμως, μίας δημοσιονομικής
δαπάνης που κυμά νθηκε την τελευτα ία διετία π ερίπου στα 40 -4 5 δις,
γύρω στα 43 δις.
Αυτό νομίζω ό τι κανείς από εμάς δ εν θα το ον ομάσει ανάπτυξη
όπως την εννοο ύμ ε. Είναι μία τεχν ητή ανάκαμψη , η οποία έχει τα όριά
της και τις επιπτώσεις της, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αγνοούμ ε.
Τώρα, στο θ έμα των συλλογικών συμ βάσεων ν ομίζω ό τι ο τομέας
και ο ΣΕΤΕ είναι από τους υπέρμαχ ους των συλλογικών συμβάσεων.
Το καλύτερο τεκμ ήριο είναι ότι ίσως μία από τις μεγα λύτερ ες κλαδικές
συμβάσεις, α κόμ α και στα πολύ δύσκο λα χρόνια το υ πρώτου
μνημονίο υ, διατηρ ήθηκε και ίσχ υε, δ εν έπαψε ποτέ να ισχύει δ ηλαδή
και να συμ φων είται μεταξύ της μεγ αλύτερ ης Ομο σπονδίας του τομ έα
που είναι η ΠΟ Ξ, η Πανελλήν ια Ομοσπονδία Ξενο δόχων, και τη ς
αντίστοιχης π λευράς της ΠΟΕ , της αντίστοιχ ης πλευράς των
εργαζομένων, αν και σε πρώτη φάση με μία συμφωνημ ένη μείωση.
Και ένας από τους βασικο ύς λόγους υπεράσπισης των
συλλογι κών συμβάσεων είναι, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της
οικονομίας μας δηλαδ ή ένα αδιευκρίνιστο αλλά σίγουρα μεγάλο
μέγεθος αδήλωτης ή υποδ ηλωμέν ης εργασίας.
Από μόνο του αυτό αποτελεί ένα αθέμιτο , το υλάχιστον αθ έμιτο,
θα το χαρακτήριζ α, ανταγωνισμό μεταξύ των επιχ ειρ ήσεων για αυτό
και πιστεύουμ ε βα θύτατα στη σημασία και το ρό λο των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας.
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Τώρα, μιλώντας για τον κατώτατο μισθό νομίζω ότι θα πρέπει να
συμ φων ήσο υμε ότι από τη στιγμ ή που ο κατώτατος μισθός, όπως
ορίζεται η διαδικασία τώρα, αποτελεί σε τελική ανάλυση μία
κυβ ερν ητική απόφαση, ο ρόλος ο δικός μα ς είναι συμ βουλευτικός, ας
το λέγαμε, έχ ει αγ νοηθεί βέβαια, όπως ξέρ ουμ ε, επί της ο υσίας, στο
παρελθόν. Ελπίζο υμε να μην αγνο ηθεί σε α υτή την διαδικασία.
Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι α υτή η διαδικασία τότε του
δίνει και το χα ρακτήρα, η διαδικασία αυτή ο καθορισμός το υ
κατώ τατο υ μισθ ο ύ να λειτο υργήσει και ως μέτρο άσκησης
αναδιανεμητικής και κοινωνικής πολιτικής.
Προφανώς ο κα τώτατος μισθός έχει και τέτοια χαρακτηριστικά,
ότι θα πρέπει να ενισχύει τα χαμηλά εισοδ ήματα, αλλά πιστεύο υμε ό τι
τα βασικά μ έτρ α άσκησης κοιν ωνικής πολιτικής σε σχέση μ ε το υς
χαμηλόμ ισθο υς κα ι άλλα αδ ύναμα στρώμα τα, που είναι ιδιαίτερα
εκτεταμένα στην ελληνική οικον ομία, θα πρέπει κατά βάση να
ασκεί ται μ ε στοχ ευμ ένα μέτρα πολιτικής που επικεντρώνεται στα
αδύναμα νοικο κυριά και στο υς χαμ ηλά αμειβόμενο υς.
Εμείς πιστεύο υμε ότι με τα σημερ ιν ά δεδομένα, πέρα από την
ενίσχ υση των χαμηλών εισοδημά των , ένας βασικό ς στόχος της
οικονομίας μας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο πο υ έχω περ ιγράψει , είναι η
διαφύλαξη και η βελτίωση της δ ιεθνούς ανταγων ιστ ικότητας της
οικονομίας.
Η οικονομ ία σε α υτή την τελευταία δεκαετία έχ ει πετύχει πο λύ
σημαντική πρόοδο η οποία, κατά την άποψή μο υ, θα πρέπει να
διαφυλαχθεί, να είναι δηλαδή ο ένας από τους δύο βασικο ύς στό χους
σε σχ έση μ ε την πο λιτική μισθ ών.
Σε αυτό το επίπεδ ο με μια ανάλυση, η οποία είναι στην διάθ εση
όλων, εμείς πιστεύο υμ ε ό τι πέρα ν της αύξησης που ήδη έχ ει
αποφασιστεί, κα τά 2% από τις αρχές του έτο υς, πιστεύο υμε ό τι ακόμα
και οι μειωμ ένες προσδοκίες σε αυτή τη φάση θα μπορούσαν να
δικαιολογήσουν μ ία επιπρόσθετη α ύξηση στο επίπ εδο το υ 3% -4 %.
Είμαστε πολύ κον τά στις εκτιμ ήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος
ως προς τις επιπτώσεις κυρίως στην ανταγωνιστικό τητα με την ένν οια
ότι πιστεύο υμε ότι με μία τέτοια αύξηση το πιθανό τερο είναι ό τι
μπορεί να έχουμε μία μ ικρή επιδ είνωση της ανταγων ιστικό τητας σε
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ετήσια βάση α λλά σε σχ έση μ ε το 201 8 θα είμαστε ελα φρά
βελτιωμ ένοι.
Τώρα, αν οι προσδ οκίες για την ανάπτυξη του 2022 επιδ εινωθο ύν
σε πολύ μ εγάλο β αθμό , τότε ενδεχο μένως η αύξηση του κατώτατο υ
μισθού θα πρέπ ει ν α ε ίναι χαμηλότερ η.
Επαναλαμβάνω,
τα
δύο
στοιχεία,
το
στοιχείο
της
αναδιανεμητικής πολιτικής μέσω το υ κατώτατο υ μισθο ύ θα πρέπει επί
της ο υσίας να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής πολιτικής και
υποστήρι ξης των χαμηλών εισοδ ημάτων και των χαμ ηλόμ ισθων , τα
οποία είναι εκτός των κατώτατων μισθών στο βαθμό, βέβαια, που είναι
στοχ ευμ ένα γιατί η αίσθηση είνα ι ότι η τρομα κτικά επεκτατική,
δικαιολογημ ένη φυσικά, δ ημοσιονο μική πολιτική της τελευταίας
δεκαετίας, ίσως να μην ήταν ό σο στο χευμ ένη χρειά στηκε να γίνει.
Και επιπλέον ότι τα όρια άσκησης δημοσιονομ ικής πολιτικής
είναι εξαιρ ετικά στενά.
Δεν θα ήθελα να πάρω περισσότερο χρόνο και σας ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία, ευχαριστούμε, κύριε Κικίλια.
Και τελευταίος έχ ει το λόγο ο κύριος Γεωργίο υ εκ μ έρους το υ
ΣΒΕ.
Κος ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ:
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρό εδρε. Θα μπορούσα να τελειώσω
χωρίς να κάνω καμία τοποθέτηση μιας και όλοι οι συνάδ ελφοι
πραγματικά έχο υν κάνει εξαιρ ετικές τοποθετήσεις και μπορώ να
συμ φων ήσω ο υσια στικά με τα περισσότερα, τα οποία έχουμε πει μέχ ρ ι
τώρα.
Αν μο υ επιτρ έπετε, μόνο , θα ήθελα να ξεκιν ήσω λίγ ο από τη
διαπίστωση το υ συναδέλφο υ το υ Γιώργου το υ Θανόπουλου που ορθά
είπε ότι σε δύο ή τρεις μήν ες το περ ιβάλλον – Γιώργο, το μεταφράζω
τρόπον τινά αυτό, μου επιτρ έπεις – ουσιαστικά θα έχει αλλάξ ει και
πιθανόν να έχει αλλάξει προς το χ ειρ ότερο .
Για αυτό, λοιπόν, και εμείς στο δικό μας υπόμνημα, πέρα από
την ανάλυση το υ οικονομικο ύ π εριβάλλοντος και κυρίως την
παρουσίαση και σχ ολιασμό για τα θ έματα της ανταγωνιστικότητας της
ελληνι κής οικονο μίας α λλά και τα ζητήματα της αγοράς εργασίας,
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παραθέσαμε και δύο έρευνες τις οποίες κάναμε μεταξύ των
επιχειρ ήσεων μ ελών μας ακριβ ώς γ ια το συγκεκρ ιμένο θέμα . Τ ούτο
έγινε γ ια να μπ ορέσο υμ ε να δο ύμε τις τελευταίες μέρ ες ή τον
τελευταίο μ ήνα, ας το πω έτσι, μετά και την ανεπιθύμ ητη κατά σταση
που έχ ει δ ημιο υρ γηθεί στην Ο υκρ ανία, τι συμβαίν ει από άποψη
λει το υργικο ύ κόστους στις επιχ ειρ ήσεις μας.
Τα έχετε διαβάσει, λοιπόν, όλα. Πιστεύω και εγ ώ ότι α ν κάναμε
επανάληψη αυτών των ερευνών σήμερα τα στοιχ εία θα ήταν ακό μα
χειρό τερα για τις επιχειρήσεις .
Από την άλλη μ εριά, βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμ ε τις
προσπάθειες που έχει κάνει η Κυβ έρνηση μέχ ρι τώρα για να
ανταποκριθεί , και μάλιστα έχ ει επιδείξει ισχ υρά αντανα κλαστικά , και
κατά την περίοδο της πανδημίας , αλλά και τώρα μ ε την ενεργειακή
κρίση, μ έσα σε αυτό το στεν ό δημοσιονομικό π λαίσιο π ου υπάρχει.
Θυμίζω, τουλάχιστον, το ξέρ ετε όλο ι για αυτό λέω θ υμίζω, ότι
από το 2019 και μετά έχο υν ληφθεί σημαν τικές αποφάσεις
υποστήρι ξης της επιχειρημα τικότητα ς , οι οποίες αποτελο ύσαν πάγια
αιτήματα ό λων μα ς για αρκετά χρό νια και ελήφθ ησα ν και μάλιστα
κάτω από πολύ δύσκο λες συνθ ήκες. Δεν χρειάζεται να τα απαριθμήσω
τώρα γιατί επαναλαμβάνω όλοι μας τα ξέρο υμε και τα ξέρουμ ε καλά.
Απλώς τα τρία σημ εία στα οποία κατα λήγο υμε εί ναι τα εξής, έτσι
πάλι πολύ γρ ήγορα .
Το πρώτο ότι θα πρέπει οπωσδήπο τε να διαφυλαχθεί η ανάκαμψη
της οι κονομίας κα ι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας
που έχ ει επιτευχθεί πραγματικά από το 2019 και μετά.
Το δεύτερο είναι ότι οι πληθωρ ιστικές π ιέσεις, οι οποίες πιθανόν
να υπονομεύσουν την ενίσχ υση των εισοδημά των, θα πρέπει με κάποιο
τρόπο να αποσβεστούν.
Και το τρίτο ζήτημ α είναι ότι μέσα σε αυτό το ιδιαίτερ ο πλαίσιο
λει το υργίας όλων μας, εννοώ επιχειρ ήσεων και πολιτών, νοικοκυριών
και επιχειρ ήσεων , θα πρέπει να δούμ ε οπωσδ ήποτε τα μ έτρα ενίσχ υσης
των επιχειρ ήσεων και των νοικο κυριών για την ανταπόκρισ ή το υς σε
αυτή την πρωτόγν ωρη κρίση.
Βεβαίως , η αβεβαιότητα κα λά κρατεί και καθ ημερινά εν τείν εται.
Προφανώς δ εν μπ ορεί κανένας να κάνει αξιόπισ τες π ροβλέψ εις
και αυτές δεν μπο ρούν να συμβο ύν, πιστεύω, για ένα λόγο και μόνο :
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γιατί δεν γνωρίζο υμε ακόμα την κατάληξη της κατάστασης στην
Ουκρανία.
Σε κάθε π ερίπτωση απλώς ήθελα να καταθέσω στην ο μήγυρ η το
εξής: ότι παίρνουμ ε ενθαρρ υντικά μ ηνύματα από τις επιχειρήσεις μας
στο πεδίο εύρ εσης εναλλα κτικών αγορών το υ εξωτερικο ύ , ο ύτως ώστε
οι όποιες σχ έσεις των επιχειρήσεών μας υπήρχαν μ ε Ρωσία και
Ουκρανία, ή έμμ εσα με α υτές τις χώρες, να υποκατασταθούν από
άλλες αγορ ές.
Επιπρόσθετα, θ εωρούμε πραγματικά ότι οι προοπτικές της
ελληνι κής οικονο μίας στο μ εσοπρό θεσμο επίπεδο είν αι θετικές και
ευελπιστο ύμε ό τι θα επαληθευθο ύν έστω και σε μικρ ότερο κατά τι
επίπεδο από τις συγκεκριμέν ες που έχ ουν ήδη δ ημο σιευτεί.
Εκείν ο πο υ, όπως διαβάσατε και στο υπόμνημα, κα τα λήγουμε ως
πρόταση είναι ο κατώτατος μισθ ός ν α έχει ένα εύρος αύξησης εφέτος
μαζί με το 2%, πο υ ήδη έχ ει απο φασιστεί από την Πρωτοχρονιά, από
3% έως 5 %.
Πιστεύουμ ε ό τι είναι ένα ποσο στό που οι επιχ ειρήσεις, παρά,
επαναλαμβάνω, την πρωτόγνωρ η πίεση που δέχ ον ται, μπορούν να το
αντέξο υν, να το πω έτσι πολύ απλά, και να ανταποκριθο ύν αναλόγως.
Βεβαίως η πρότασή μας αυτή συμπληρών εται μ ε πιθανές
ελαφρ ύνσεις προς χαμηλόμ ισθο υς που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό
ούτως ώ στε αυτή να μην εξανεμιστεί από τις π ληθ ωριστ ικές πιέσεις
που δεχόμα στε όλο ι μας, νοικο κυριά και επιχ ειρήσεις.
Ένα τελευταίο, πο υ νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο μο υ λέει ότι
είναι ο κοινός τό πος των τοποθετήσεων των συναδέλφων, αν κάνω
λάθος, πιθανόν, διορθώστε μ ε, είναι η εν τατικοποίηση το υ δια λόγο υ
μεταξύ μας για σημαντικά ζ ητήματα τα οποία έχουν τεθεί και από το
Χρήστο τον Γούλα και από το Χρήστο τον Ιωάννου και από το Γιώργο
το Θανόπουλο κα ι από τον κύριο Αράχωβα και από τον Η λία τον
Κικί λια, πιστεύω ότι α υτό είναι έν α δια ταύτα μ έσα από αυτή τη
συζ ήτηση και αυτό θα πρέπ ει να το δ ούμ ε στο αμέσως επόμ ενο
χρονικό δ ιάστημα.
Σας ευχαριστώ πάρ α πολύ που με α κο ύσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε, κύρ ιε Γεωργίο υ.
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Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος π ου δεν έλαβε το λόγο μέχρι
στιγμ ής, θέλει να προσθέσει κά τι. Από αυτο ύς που δεν έλαβαν τον
λόγο. Θα έχο υμ ε συνέχ εια μ ετά χρ όν ο για ερ ωτήσεις, ενδεχομέν ως, για
ερωτήσεις και δευτερολογίες.
Όχι, δεν β λέπω κά ποιον. Προχωρο ύμ ε λοιπόν σε δ ευτερολογίες.
Κύρι ε Ιωάννο υ έχ ετε το λόγο.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Αν θα μπορούσαν πριν, επικο υρικά, τον λόγ ο να λάβ ουν, οι
συνάδελφοι οι δικο ί μου πο υ δεν έχο υ ν ήδη μιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτό είπα, θέλει κάποιος να μιλήσει;
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Αν μπορούμ ε να διευκρινίσουμ ε την πρότασή μας για την Διεθνή
Σύμβαση Εργασίας 131, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχο υμε βά λει
από το 2018 και το ξαναβάζουμε α λλά τώρα νομίζω πρ έπει να το
βάλουμ ε, μπορεί να το πει αυτό η συνάδελφός μου, η κυρία
Δασκα λάκη.
Και αν χρειάζεται να διευκρινίσο υμε πού είμαστε εμείς σε σχέση
με τον μ έσο και τον διάμ εσο μισθ ό στον κατώτατο και την μ εγάλη
παρεξήγ ηση που δ ημιο υργείται διεθν ώς για τη χώρα μ ας, πού έχουν
πρόβλημα τα στοιχ εία που χρησιμ οπο ιούνται διεθνώς κα ι μας αδικούν,
μπορεί να το εξηγήσει ο συνάδελφός μου που έχ ει ασχ οληθ εί με α υτό,
ο Σωτήρ ης Πέτρος.
Είναι δύο πράγματα που είναι f acts και τα οποία θα π ρέπει να
φύγο υμε από εδώ έχοντας κατα νο ήσει αυτά και ο καθέν ας να πάρει το
μερίδιο της ευθύν ης το υ και να φροντίσο υμ ε να τα διορθώσο υμ ε,
ειδικά τα στοιχ εία.
Δηλαδή δεν είν αι δυνατόν να γίνονται μ ελέτες, papers,
δημοσιεύσεις, διεθνείς συγκρίσεις, πίνακες και η Ελλάδα να
εμφανίζεται με λάθος σ τοιχ εία για τον κατώτατο μισθό και τη σχέση
του με το μέσο και μετά εμείς α υτά ν α τα εισαγάγουμ ε ξανά.
Αυτά τα δύο σημεία, αν μπορούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ας τα διευκρινίσετε.
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Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Πάντως, κύριε Πρ όεδρε, είναι ήδη ετεροβαρ ής η όλη δ ιαδικασία.
Θα μου πεις τώρα αυτό σε π είραξε; Ε δώ πέρα υπάρχ ει ένας ολόκληρος
νόμος ο οποίος είναι ετεροβαρ ής, η διαδικασία η σημ ερινή είναι ήδη
ετεροβαρής καθώς φέρν ει η κάθε εργοδοτική οργάνωση από τρεις
τέσσερ ις συνεργάτες και να τεκμηριώνουν τα ήδ η λεχθέντα.
Θα μπορούσα κα ι εγώ να φέρω τρ εις . Στο ΙΝΕ έχο υμε πολλο ύς
συν εργάτες, και η ΓΣΕΕ επίσης. Αλλά εκτίμησα ότι δεν είναι σκόπιμο.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Σύμφωνοι, παραιτο ύμαστε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι, κύριε Γούλα , να παρέμβω εγ ώ φιλεργοδ οτικά αυτή τη
στιγμ ή.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Ναι, να πω και εγώ όμως. Ο καθένας παραθέτει την κύρια θέση
του, α λλιώς έχω και εγώ μία μελέτη πολλών σελίδων, να μιλήσω ένα
δίωρο; Δεν νομ ίζω ότι θα προσφέρ ει π αραπάνω.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Να το διευκρινίσο υμε. Δεν συζητάμ ε για απόψεις και μελέτες,
κύρι ε Γούλα . Είναι θέμα εθνι κό, να το πω.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Κύριε Ιωάννου, μιλάμε για απόψεις, για μελέτες, άλλη οπτική
έχετε εσείς, άλλη εμείς.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Δεν μιλάμ ε για αυτό, ένα λεπτό, μα για αυτό εγώ είπα να
διευκρινί σουμε το θέμα των στατιστικών πηγ ών και των δεικτών.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Εκτός να φέρο υμε ένα πανεπιστήμιο εδ ώ, Χρήστο, που
θεωρητι κά είναι ο υδέτερο.
Δεν είμαστε το ίδιο. Όλο ι εκπροσωπ ούμε ομάδες συμ φερόντων,
υπάρχουν απόψεις και είναι διαπραγμάτευση δεν είναι μία
επιστημονική ημ ερίδα. Ωστόσο καλό είναι και εμείς να τη
διαφυλάξο υμ ε.
Αυτή είναι η δική μου άποψη.
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Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Εμείς θα επιμείνο υμε να παραιτηθο ύμε και να μην πάρουμε το
λόγο, απλά να διευκριν ίσο υμε ότι δ εν είναι θέμα απόψεων, είναι θ έμα
στατι στι κών δεδομ ένων που δεν είναι σωστά.
Κάποιες βάσεις δ εδομένων δεν έχο υν μ έσα τα στοιχεία για τις
επιχειρ ήσεις πο υ είναι κάτω των 1 0 ατόμων . Δηλαδ ή είναι απέξω
150.000 και επιχει ρήσεις και είναι απέξω 550. 000 αμειβόμενοι μ ε τον
κατώ τατο μισθό και αυτό δίν ει λάθος στο ιχεία, λάθος αποτελέσματα .
Είναι f acts και αυτό πρέπει να το δι ο ρθώσουμε για τη χ ώρα.
Η Eurostat το διό ρθωσε, ο Ο ΟΣΑ το ξέρει . Δεν μπορούμε να
λέμ ε ότι ο μισθός πρέπει να πάει στο 60% εν ώ ήδ η είναι πάνω από το
60% το υ διάμ εσο υ με τα στοιχ εία που μας έδωσε η ΕΡΓΑΝΗ .
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Να σας πω κάτι τώρα; Εδώ υπάρχει ένα θέμ α. Αν μου επιτρέπετε,
κύρι ε Πρ όεδρ ε, κύριε Π έτρ ο, εγ ώ δεν έχω κανένα πρόβλημα,
εννοεί τε…
Κος ΠΕΤΡΟΣ:
Βεβαίως σας επιτρ έπω, αλίμον ο, παρακαλώ αλίμονο.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Απλά ήθελα να διευκρινίσω αυτή τη θέση γιατί θεωρώ ότι δεν
είναι επιστημονική ημερ ίδα.
Ωστόσο εγώ ξαφν ικά δεν μπορώ να εμπιστευτώ τα στο ιχεία της
Εργάνης και τα στοιχεία το υ ΕΦΚ Α έναντι των στο ιχείων της Eur ostat
και των στοιχείων του ΟΟΣΑ.
Με συγχωρ είτε, δηλαδ ή επιλέγ ουμε στοιχεία και βάσεις
δεδομέν ων κατά το δοκούν; . Άλλες φορές κάνο υμε αναλύ σεις με βάση
τα στοιχεία το υ ΟΟΣΑ και της Ευρ ωπαϊκής Επιτροπής για να
τεκμηρ ιώσο υμ ε αυτά τα οποία επιθυμούμε ως ομάδα συμφερόν των και
όταν δεν μας συμ φέρουν επιλέγο υμε τον ΕΦΚΑ και την Εργάνη;
Με συγχωρ είτε πάρα πολύ εγ ώ θα εμ πιστευτώ πιο πολύ τα διεθν ή
στοιχ εία από τα εθνικά, πρώτον. Και εξ ου και η άποψή μας με το 60%
του δ ιάμεσου.
Ωστόσο, η πρό τασή μας του 751€ δ εν έχει να κάν ει μ ε το 6 0%.
Με τα στοιχεία το υ ΟΟΣ Α και της E urostat το 60 % είν αι πολύ πάνω,
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800 euro και. Δεν μπήκαμ ε στην διαπραγμάτευση με αυτή την
πρόταση.
Είπαμε, είχαμ ε μία πολύ συγ κεκριμένη πρόταση, η οποία
ενδεχομ ένως να μ ην έγινε κατανο ητή, να την επαναλά βω, μισό λεπτό
θα μου επιτρέψετε.
751€, τα οποία είναι, εννοείται, πο λύ κά τω από το 60% το υ
διάμεσο υ ή το υ μέσο υ μ ε βά ση τα στοιχεία το υ ΟΟΣΑ και της
Eurostat, τα οποία επιτρ έψτε μ ου, αυτά χρησιμοποιο ύν όλες οι χώρ ες
σε ό λη την Ε υρ ώπη και μ ε βάση αυτά γίνονται οι πολιτικές,
σχεδιάζον ται και υλοποιούν ται οι πολιτικές. Αυτά κα ι εμείς έχ ουμ ε
στην ανάλυσή μας ..
H πρότασή μας δ εν έχ ει να κ άν ει με το 60 % του δ ιάμεσο υ .
Προτείνουμε άμεση επαναφορά του 7 51 euro.
Τρίτον, εμείς θεωρούμ ε ότι ο πρωταρχικός σκο πός του
κατώ τατο υ μισθού είναι η προ στασία των εργαζομ ένων από μία πολύ
χαμηλή αμοιβ ή που δεν κα τοχ υρώνει ένα αξιοπ ρεπές επίπεδο
διαβίωσης. Α υτό είναι το βασικό πάνω στο οποίο αναλύουμ ε,
βασίζουμ ε την αν άλυσή μας. Και στην ο υσία είναι ένας μηχανισμός
που προστα τεύει ένα τμήμα της κοιν ωνίας από τη φτωχ οποίησή του.
Και στο πλαίσιο α υτό κάναμε στην παρουσίαση και στη μελέτη
μας, μετατροπ ή σε μονάδ ες αγοραστικής δ ύναμης, γιατί ο μισθός για
κάθε χώρα έχει διαφορετική αγοραστική δ ύναμ η.
Οι μονάδες, λοιπό ν, αγοραστικής δύναμης, τις οποίες η δική μας
μελέτη δείχν ει, ότι είμαστε, έκτοι απ ό το τέλος και φαίνεται μία τάση
την οποία σε ό λα τα συγ κριτικά δ εδ ομένα να υπάρχει μία μετα κίνηση
του ελληνικού μ ισθού και γ ενικότερ α της ελληνικής αγοράς εργασίας,
να υπάρχει μία τά ση από κλισης από τις δ υτικές ή βόρ ειες χ ώρες πο υ
θέλο υμε να είμα στε πιο κοντά και να πλησιάζουμ ε πιο πολύ προς την
βαλκανιοποίηση το υ όλο υ θ έματος.
Και νομίζω ότι κα νείς δεν το θέλει αυτό, ο ύτε οι εργ αζόμενοι
ούτε οι επιχειρ ήσεις.
Και επιπλέον να πω δεν είναι τυχαίο που και η Γερμανία
συζ ητάει για 15% αύξηση φέτος για να προσεγγίσο υν το 60% του
διαμέσο υ αλλά και ο ευρ ωπαϊκός πυλώνας κοιν ωνικών δικαιωμάτων
μιλάει για την ένν οια, συνδέει μάλλο ν τον κατώτατο μισθό με το μισθό
αξιοπρεπούς δ ιαβίωσης. Α υτό δεν είναι ένα δικό μας εφεύρ ημα στο
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Ινστι το ύτο για να πιέσο υμε ή να διαπραγματευτούμ ε, είναι ευρωπαϊκά
δεδομένα.
Για αυτό και η δ ική μας, άπ οψη του 75 1€ είναι μία έντιμ η
διεκδί κηση, και βάση για μια κοινή συμφων ία διό τι τα στοιχ εία
καταδει κν ύουν για μείωση της αγορ αστικής δ ύναμ ης του κα τώτατο υ
μισθού το υ υφιστάμενο υ 12 % -14 % με μ ικτές αμ οιβές, 1 4% -16%
καθαρό ποσό, με τα στοιχ εία του Ια νουαρίο υ και τώρ α έχουμε τέλος
Μαρτίο υ που σημαίνει ότι πιθανότατα η μείωση αγοραστικής δ ύναμης
θα είναι μεγαλύτερ η.
Τώρα, σε σχ έση με δύο τρία α κό μη στοιχ εία που είπαν οι
συνάδελφοι από τους εργοδ οτικο ύς φορ είς. Είναι προφανές ό τι
μπορούμε να κατο χυρώσουμ ε και να διαμορφώσουμε μόνοι μας τον
κατώ τατο μισθό στα πλαίσια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας και θα ήταν π ολύ ωφέλιμο να το κάνο υμε. Μα
γιατί να το κάνουμ ε;
Η υπάρχουσα δια δικασία διαμόρ φωσης του κατώτα του ποιον
εξυπ ηρετεί; Εγώ θ εωρώ κανέναν. Ο ύτε τις εργοδ οτικές οργανώσεις.
Η διαδικασία υπο νομεύει ευθ έως την Εθνική Γεν ική Συλλογική
Σύμβαση.
Οι περισσό τερο ι συνάδελφοι μίλησαν να πάμε σε πρόσθετη
αύξηση το υ 2%. Μ α ποια είναι η πρόσθετη αύξηση 2% ; Αφού το 2%
υποτίθ εται ό τι ήτα ν για το 2021 ενώ τ ο 202 0 και το 2 021 δεν δόθ ηκε
καμία αύξηση.
Μιλάνε για πρόσθετο το υ 2% δεν υπάρχει κανένα πρόσθετο
ποσό. Το 2% για το έτος 2021 αποφάσισε η Κ υβέρν ηση να δοθεί το
2022, δηλαδή να πάει όσο γίνεται πιο πίσω. Αυτό δ εν σημαίν ει ό τι
είναι πρόσθετη. Για το 2022 τώρα ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Το 2%
ήταν για το 2021, άσχετα το ό τι μετα φέρθ ηκε.
Οπότε μιλάμε για την αύξηση το υ 202 2.
Εντάξει τώρα, τα περί πληθωρισμο ύ είναι χιλιοειπωμένα. Έτσι
και αλλιώς πέρ υσι που είχαμε την ίδια διαδικασία μ ηδενική α ύξηση
ήταν η πρ όταση ό λων των εργο δοτικών οργανώσεων. Ο πληθωρ ισμός
από τότε μέχρι τώρα έχει σπάσει ρεκόρ, είναι ο μεγαλύτερος
πληθωρι σμός πο υ υπάρχει στην Ελλάδα από την ένταξή μας στο ευρώ
και μετά.
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Και γνωρίζουμ ε ό τι αυτή την περίο δο δεν αυξήθηκαν οι μισθοί
οπότε η α ύξηση του πληθωρισμο ύ δ εν ο φείλεται κατ’ ελάχιστον στην
όποια αύξηση το υ μισθού.
Τώρα, για την μείωση των εισφορών ή τη μείωση των
φορολογικών ελαφρύνσεων που διατυπώθηκε από ορισμένους φορείς
θεωρώ ότι δεν α ποτελεί αν τικείμ ενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των
κοινωνι κών εταίρ ων αλλά κυβ ερνητική απόφαση.
Ο ΕΦΚΑ χρειάζ εται υποστήριξη. Ά λλο υ είδ ους ελαφρύνσεις στους
μισθωτούς είναι πολύ χρήσιμ ες ωστό σο θεωρώ ό τι δεν αποτελεί
αντικείμενο της μεταξύ μας διαπραγμ άτευσης
Σε κά τι το οποίο συμφων ήσαμ ε όλοι, και θ εωρώ ό τι είναι
σημαντικό να το α ναδείξο υμε, όχι όλοι, είναι η επ έκτα ση, η κά λυψ η
όσο περι σσό τερ ο εργαζομένων και επ ιχειρ ήσεων είναι δ υνατόν από τις
συλλογι κές διαπρα γματεύσεις και τις συλλογικές συμβά σεις εργασίας,
είναι κάτι στο οπο ίο μπορο ύμε να συμφωνήσουμε ό λο ι επί της αρχής
και της αναγκαιότητας διό τι θεωρώ προστατεύει και τις επιχειρ ήσεις
και από ζητήμα τα αθέμιτο υ ανταγωνισμο ύ καθ ώς και τους
εργαζόμενο υς.
Αλλά δεν μπορ εί να χρησιμοποιείτα ι ως δικαιολογία το ζήτημα
της αντιπρο σωπευτικότητας των εργο δοτικών οργανώσεων. Είναι άλλο
θέμα η αντιπροσωπ ευτικότητα.
Εννοείται, και ξέρο υμε πάρα πολύ καλά, ό τι αυτή η
αντιπροσωπευτικό τητα μπορ εί να υποστηριχθεί ή να υπονομευθεί
θεσμι κά. Υπάρχουν χώρες, συνδικά τα ή εργοδοτικές ο ργανώσεις στην
Ευρώπ η που η αντιπροσωπ ευτι κότητά το υς είναι 70 % αλλά έχο υν
θεσμι κά εργαλεία και κίν ητρα οι εργ αζόμενοι να γραφτούν.
Όταν δεν υπάρχ ει κανένα θ εσμικό κίνητρο και εργαλείο στον
εργαζόμενο να γραφτεί στο συνδ ικάτο για ποιο λόγο να το κάνει; Έ τσι
αποκλει στικά για ιδεολογικο ύς λόγους;
Αυτή τη στιγμ ή η ΓΣΕΕ και τα συνδικάτα δ εν έχουν σχεδόν
κανένα θεσμικό ερ γαλείο προ κειμ ένο υ να αυξηθεί η π υκνότητα.
Οπότε, το ζ ήτημα της αν τιπροσωπευτικό τητας είναι σημαντικό
αλλά να το δο ύμ ε σε ευρύτερο π λαίσιο και μ ε βάση τη θεσμική
υποστήρι ξη το υ κράτο υ ς, των κυβερνήσεων ως προς αυτή την
πολιτι κή.
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Όταν δεν υπάρχο υν αυτά τα θεσμικά εργαλεία για να ενισχύεται
η αντιπροσωπ ευτικότητα θα πρέπει να δούμε άλλους τρόπους
γενίκευσης και κά λυψ ης των συλλογ ικών συμ βάσεων εργασίας και όχι
να διαπιστώσο υμ ε ξαφνικά ό τι δ εν υπ άρχει αντιπροσώπευση.
Ας πάμε να δούμε, λοιπόν, αυτά τα εργαλεία και θα συζητήσο υμ ε
ξανά για την αντιπροσωπευτικότητα. Έως τό τε θα πρέπει να βρούμε
άλλο υς τρόπους συστημα τικούς που να μην πετάμε την μπάλα στην
κερ κίδα αλλά να δούμε πώς θα μπει μέσ α στην κάλυψ η των
συλλογι κών συμβά σεων ό σο γίνεται υψηλότερο ποσο στό εργαζομένων
και επιχ ειρήσεων..
Εξ ο υ και η δ ική μας πρόταση, όπως είδα τε, δεν είναι μόνο
οικονομι κή, είναι και θεσμική. Επιπ λέον, έχ ουμ ε μελετήσει και ένα
σενάριο για την αύξηση των εργα ζο μένων που καλύπτονται από τις
συλλογι κές διαπραγματεύσεις χωρ ίς επιπλέον αυξήσεις , μόνο με την
αύξηση της κάλυψ ης των εργαζομέν ων που μπαίνουν στις συλλογικές
διαπραγματεύσεις υπάρχει β ελτίωση και της αμο ιβής το υς, του μισθο ύ
τους και του β ιοτικού τους ε πιπέδο υ.
Είναι απλό. Εάν θέλουμ ε πάμε να το συζ ητήσο υμ ε.
Ευχαριστώ. Σ υγγνώμη αν πήρα παραπάνω το λόγο ή αν σήκωσα
λίγο τον τόνο .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι, κύριε Γο ύλα, απλώς δεν καταφέρνουμ ε να βρούμ ε πολλά
κοινά στοιχεία, πρ άγμα το οποίο ενδεχομέν ως θα ήταν εφικτ ό . Δηλαδ ή
το μόνο κοινό στο ιχείο που β λέπω εδώ που δέχ εστε ό λες οι πλευρές,
είναι το πρόβ λημ α της αδήλωτης εργασίας, που είναι αυτονό ητο
δηλαδ ή ό τι πρέπ ει να καταπολεμ ηθεί η αδ ήλωτη εργασία γιατί
πραγματικά ούτε στο θέμα της πρότασης για μείωση εισφορ ών, α υτή
τη στιγμ ή, θεωρ είται, από την ερ γατική πλευρά το υλάχιστον, ως
σκόπιμο.
Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγ ώ, βλέπετε, έτσι σαν πρόταση,
μπορεί να είναι και δυναμίτης αυτό το οποίο λέω, ό λα τα οποία θα
συζ ητήσο υμ ε να συνδέον ται είτε μ ε ρήτρα π ληθωρισμο ύ είτ ε με ρ ήτρα
αύξησης το υ ΑΕ Π;
Πώς θα βλέπατε μία τέτοια προοπτική και σαν μία σκέψη για την
Κυβ έρνηση; Δηλα δή αυτή τη στιγμ ή να προβλεφθ εί κάτι, α λλά από
εκεί και πέρα εάν ο πληθωρισμός σε κάποια φάση, π.χ. το Σεπτέμβριο,
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υπερβ εί κάποιο όριο, να υπάρχει μία πρόσθετη α ύξηση σαν δυνατότητα
αυτή τη στιγμ ή.
Ή, εάν τυχόν α υξηθεί το ΑΕΠ, πέρα από κάποιο όριο, ν α υπάρχει
μία πρόσθετη αύξηση. Α υτό β έβαια σημαίν ει ό τι στην αρχ ή είνα ι
οπισθοβαρής η α ύξηση και όχι εμπροσθοβαρής. Δηλαδ ή μήπως
διευκο λύν ει τα πράγματα, μ ήπως να υπάρχει μία κάποια αύξηση, όπως
αρκετοί δέχεστε, και από εκεί και πέρα, αν πραγματικά κυρίως το ΑΕ Π
αυξηθ εί παρά τα αναμενόμενα, ν α δοθεί μία περ αιτέρω αύξηση.
Προσπαθώ να δω αν γίνεται δεκτό κάτι τέτοιο.
Κύριε Ιωάννου, κύριε Γο ύλα, πώς τα βλέπετ ε αυτά; Μ ήπως και
βγει κάτι από αυτή τη συζήτηση, εκτός εάν δεν είστε ώριμοι για να το
συζ ητήσετε;
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Όχι, από αυτή την κουβ έν τα βγαίνει κάτι και θα βγει, δ εν
αμφιβάλλουμ ε για αυτό , και θα τη συν εχίσο υμ ε και εκτός της
διαδικασίας της τρ ιμερο ύς τ ο υ κατώτατου, ο ύτως ή άλλως.
Απλά για το θέμα της ρ ήτρας πληθωρισμο ύ θα έλεγα ν α είμαστε
λίγο προσεχτικοί γ ιατί έχ ει καεί η γο ύνα μας ως χώρα.
Τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι εδώ εμείς έχουμ ε ένα πρόβλημα
ουσια στι κό να στηρίξο υμ ε την ελληνική παραγωγή, την ελληνική
οικογέν εια, το εισό δημα των χαμηλόμ ισθων και τα λοιπά.
Και θα επαναλάβω αυτό που είπαμε, πριν. Δηλαδή αυτό πρέπει
μάλλον να το συμ φων ήσο υμε ό λοι σαν οδηγό, ας πούμε ότι
συμ φωνο ύμε υποθετικά να κάνουμε εμείς την Εθνική Γενική και τον
κατώ τατο μισ θ ό. Χρειαζόμαστε τις απαραίτητες αρχές , τους κανόνες
και τα διεθν ή κριτήρια. Ο ι αρχ ές, ο ι κανόν ες και τα κριτήρ ια είναι,
πρώτον, στην ΔΣ Ε 131 και για α υτό λέμ ε να υπάρχει και να ισχύει και
να μας δεσμεύει.
Δεύτερον, ωραία, πώς φτιάχνεις τον κατώτατο μισ θό; Β άζεις όλο
τον πληθωρισμ ό που εκτιμάς ό τι θα έρθει προληπτικά πάνω στις
αυξήσεις των μισθ ών; Αυτό ήταν καταστροφικό όσες φο ρές το κάναμε.
Θα πρέπει ο πληθ ωρισμός μας να επιδιώξουμε όχι μ όνο μέσω των
μισθών αλλά μέσω όλων των άλλων μέσων πολιτικής να εί ναι
χαμηλό τερ ος από της ευρωζών ης. Θα πρέπει να βρο ύμε τον κανόνα.
Στον προηγο ύμεν ο κύκλο ο Η λίας ο Κικίλιας και ο ΣΕ ΤΕ και το
ΙΝΣΕΤΕ το είχαν β άλει. Έλεγαν το μο ντέλο να είναι να παίρνουμε την
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πορεία το υ μέσου μισθού και με β άση αυτό να διαμ ορφώνο υμε τον
κατώ τατο.
Μπορούμ ε να το εξελίξο υμε ακόμα π ερισσότερο, αναφέρεται και
σε εμάς, να βάλο υμε μπροστά αυτό που κάνο υν ό λες οι εξωστρεφείς
μικρές ο ικον ομίες, τα διεθν ή εμπορ εύσιμα και την ανταγωνιστικότητά
τους, α κόμ η και οι Ισπανοί, ακόμα και Πορτογάλοι και η Τράπεζα της
Ελλάδος και, και. Να έχουμε ένα μ οντέλο συνεννό ησης για το πώς
καθορίζουμ ε τον κατώτατο μισθό , ποιος είναι ο οδηγός και ποιος
πρέπει να ακο λουθ εί.
Αυτό είναι μία κο υβέντα πο υ δ εν την έχουμ ε κάνει και θα πρέπει
να την κάνο υμε μ αζί πακέτο με τ ο αν θα έρθ ει στο υς κοινωνικο ύς
εταίρο υς ή θα μείν ει εκεί που είναι. Μακάρι να την κάν ουμε.
Αλλά ρ ήτρα ό τι αν αυξηθ εί ο πληθ ωρισμός τόσο, δ ηλαδή στην
παλιά τη λογική θα αυξηθεί τόσο, νομ ίζω δεν είναι η κα λή οδός για να
αντιμετωπίσο υμ ε αυτή την πληθωριστικ ή έξαρση αν δεν θέλο υμ ε να
κάνουμ ε τον εισαγ όμενο πληθωρισμό μεγαλύτερ ο πρόβλημα από ό,τι
είναι για εμάς, για τί είναι ήδ η μεγά λο πρόβλημα για τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η ρήτρα ανάπτυξης;
Κος ΚΙΚΙ ΛΙΑΣ:
Να υπενθ υμίσω ως προς την ρ ήτρα ανάπτυξης ενν οείτε της
αύξησης το υ ΑΕ Π.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Ακριβώς.
Κος ΚΙΚΙ ΛΙΑΣ:
Ακριβώς. Ξέρετε, νομίζω οι περ ισσό τεροι, όλο ι θυμ ούμαστε ότι
υπάρχει μ ία κυβ ερνητική δ έσμ ευση στο παρελθόν για αύξηση του
κατώ τατο υ μισθού διπλάσια από το Α ΕΠ.
Αυτό σημαίνει ότι εάν τον κατώτατο μισθό τον κ αθόρ ιζε, που τον
καθορίζει τώρα, μ η γελιόμαστε, πο υ τον καθορίζ ει η Κυβ έρνηση θα
ήταν 16, 6%, αυτόμ ατα.
Νομίζω ότι το ΑΕ Π ή ο πληθωρισμ ός ή ως δείκτες από μόνοι
τους δ εν είναι κατάλληλοι. Επανέλαβα στην προ ηγούμ εν ή μο υ
τοποθέτηση, θα το επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι τερ άστια σημα σία
έχει πώς α υξάνεται το ΑΕ Π.
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Λοιπόν, όταν είν αι πραγματική ανάπτυξη είναι έν α θέμα,
αυξάνεται μ έσω της παραγωγικότητας, των εξαγωγών και τα λοιπά.
Αυτό που είχαμε πέρσι ήταν μία τεχνητή ανάκαμψη και κατά κύριο
λόγο η βασική αιτία για αυτό το 8,3 %, για αυτά τα 13 - 14 δις, δηλαδή,
που αυξήθ ηκε το ΑΕΠ σε σχέση με την προ ηγο ύμενη χρονιά και
ανέκτησε τις απώλειες σε σχέση μ ε το 2019 ήταν τα περίπου 43 δις τα
οποία αποτέλεσαν επί της ουσίας κρα τικές δαπάνες και τα λοιπά.
Νομίζω ό τι καν εί ς από τους συμμετέχοντες στη σημ ερινή
κουβέν τα δεν θα σκεφτόταν σοβα ρά ότι σε τέτοιες συνθήκες ο
κατώ τατος μισθός θα έπρεπε να αυξά νεται αυτόμα τα στη συγκεκρ ιμέν η
περίπτωση κατά 16 ,6%.
Αλλά νομίζ ω ότι μπορεί να διαμορ φωθεί ένα πλαίσιο διαλόγου
μεταξύ των θεσμικών κοινωνικών ετα ίρων που εκπρο σωπούμε αυτή τη
στιγμ ή, για τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν, δ ηλαδή μ ε βάση ποιους
κανόνες, ποιο υς δείκτες και με ποια διαδικασία θ α μπορούσε να
επανέλθει η Εθνική Γενική Συλλογική Σ ύμβαση γιατί ν ομίζω ότι μία
επαναφορά, μία τεχνητή, μία αυτόμα τη επαναφορά στα δεδομ ένα της
προ-προηγούμ εν ης δεκαετίας δεν θα ήταν επαρκής.
Το ζήτημα είναι πώς θα βελτιωθεί η διαδικασία αυτή μ ε είτε
αποκλει στική
είτε
καθορ ιστική
συμμετοχ ή,
καθοριστική,
το
επαναλαμβάνω, συμμετοχ ή των θεσμικών κ αι κο ινωνικών εταίρων στη
διαδικασία αυτή.
Αυτό, αυτή η μικρ ή διακοπ ή. Χρ ήστο , με συγχωρ είς.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Όχι, τίπο τα, μία χα ρά έκανες.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Να πω κάτι; Σ υγγν ώμη μισό λεπτό .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βεβαίως, κύρ ιε Γο ύλα, β εβαίως.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Η πρόταση το υ κυρ ίο υ Ιωάννου θεωρώ ότι θα ήταν μία καλή,
ουσια στι κή δο υλειά στα πλαίσια, εν δεχομέν ως, της επόμενης Εθνικής
Γενι κής, να μελετήσο υμε και ν α δημιουργ ήσουμ ε ένα τέτοιο
μηχανισμό μετάβασης, θ ετικά την ακούω την πρό ταση….
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Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Πολύ καλό αυτό, πολύ καλό, να β γει και κάτι από αυτή την
ιστορία.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Ωστόσο θ έλω να αναφέρω ό τι δεν είμαι εξουσιοδο τημένος και
χρειάζεται να ενημερωθεί ο Πρό εδρ ος και η διοίκηση αλλά ωστό σο
κρατών τας κάποιες μικρές επιφυλάξεις θα επανέλθω, κύριε Πρό εδρε,
για να μπορέσει ν α ανακοινωθεί. Γιατί είναι μ ία πρόταση, την οποία
δεν έχω συζ ητήσει με την διοίκησή μου και τον Πρό εδρο. Θα πρέπει
να ενημ ερώσω.
Η πρώτη μο υ αντανακλαστική, έτσι, στάση είναι θ ετική, γιατί
είναι μία καλή διαδικασία μετάβασης , προκειμ ένου να φτάσο υμ ε στον
απώτερο στόχο που είναι η επαναφορά της δια μόρφωσης του
κατώ τατο υ μισθο ύ στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμ βαση Εργασίας.
Αν συμφωνούμε σε αυτό, ό τι α υτός είναι ο απώτερος στόχος θεωρώ ό τι
είναι μία πρόταση που μπορεί να συζ ητηθεί.
Σε σχ έση μ ε την πρότασή σα ς, κύρ ιε Πρό εδρ ε, για την ρ ήτρα
πληθωρι σμο ύ, εν τάξει, ήδη, αλλά στην δική μ ου την πλευρά πάλι
θετι κά το ακούω. Θετικό είναι να δούμε και αν ο πληθωρισμ ός
αυξομειωθεί και αν επίσης το ΑΕ Π αυξομειωθεί να υπ άρχει και μία
αντίστοιχη ρ ήτρα επίσης μ ε θετική άποψ η, η στάση μας από την
πρότασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία, το κρατώ ως κάτι πο λύ θετικό σε α υτή τη φάση, το οποίο
δεν το θ εωρώ, πραγματικά, τελείως δ ευτερ εύον.
Το ότι λίγο ως πο λύ συμ φων είτε όλοι, θα πρέπει στο ενδιάμεσο
διάστημα, στο μεσοδιά στημα μέχρι την επ όμεν η συλλογική
διαπραγμάτευση, είτε διαβο ύλευση στο πλαίσιο το υ κα τώτατο υ μισθού
είτε
στη
Σ υλλογική
Σύμβαση
Εργασίας,
να
συναν τηθ είτε
τεχνο κρατικά, αφο ύ έχ ετε συμβο υλευτεί β έβαια τις ηγεσίες, ούτως
ώστε να βάλετε σε νέα βάση κάποια οικονομ ετρ ικά δ εδ ομένα τα οποία
λέγον ται: πληθ ωρισμός, αξιοπρεπ ής διαβίωση, ευρωπαϊκός μέσος όρος
και τα λοιπά, κα ι τα λοιπά, ό λα αυτά τα στοιχ εία για τα οποία
συζ ητάμε. Να τα βάλετε με χρόνο μ προστά σας, προκειμένο υ να βγει
κάτι, να βγ ει κάποια συμ φωνία.
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Να διαπιστώσουμ ε κάπο ια στοιχεία. Πράγματι υπάρχει ανάγκη
για αξιόπιστα στοιχεία στα οποία να συμ φων ήσετε. Κα ι από εκεί και
πέρα υπάρχει η ανάγκη από παραμέτρους στις οποίες επίσης πρέπει να
συμ φων ήσετε λίγ ο ως πολύ. Δεν είναι αναγκαίο σε ό λα να
συμ φων ήσετε. Έ στω σε ένα κάποιο βαθμό, ούτως ώστε στη συνέχεια
να μπορείτε να έχ ετε ένα πολύ πιο επ οικοδομ ητικό διάλογο.
Νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο και αν μπορεί να βγει κάτι τέτοιο,
θα ήταν χρ ήσιμ ο . Μπορείτε και εσείς, να πάρετε πρωτοβο υλία,
μπορούσα να την πάρω και εγώ την πρωτοβο υλία, αλλά δεν θέλω να
σας προκαταλάβω. Όποιος από εσάς θέλει να ξεκιν ήσει, σε τρ εις
μήνες, σε τέσσερ ις. Να τα ξαναεξετάσετε α υτά τα πρ άγματα, όχι πια
ποσοτι κά αλλά θεσμικά. Δηλαδ ή τι εξετάζεται συγ κεκριμένα για τη
διαμόρφωση του κατώτα του μισθού. Θα ήταν μια πολύ καλή
προσφορά, νομίζ ω, στις εργασιακές σχέσεις και στη β ελτίωσή το υς σε
συλλογι κό επίπεδο .
Εγώ το θεωρ ώ θετικό αν μπορεί να βγει κάτι τέτοιο και νομίζω
είναι και στην σκέψη πολλών από εμ άς και ίσως όλων από εσάς. Άρα
να συγκρα τήσω, τουλάχιστον , α υτό. Γιατί σε άλλα ζητήμα τα επί το υ
παρόντος δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σύγκλιση. Αλλά αυτό νομίζω
ότι είναι ένα κρ ίσιμο θεσμικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το
υπογραμμίσο υμε.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Κύριε Πρό εδρε, μο υ επιτρέπετε λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αλίμονο, σας π αρακαλώ, έχο υμ ε ένα ελεύθ ερο διά λογο, πιστεύω ,
και θα τον ήθελα έτσι.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Καταρχήν και εγώ να πω, χωρίς να έχω προφανώς συζ ητήσει μ ε
την διοί κησή μο υ, αλλά η πρώτη μου αν τίδραση είναι θετική, θα
μπορούσαμ ε ενδ εχ ομένως να συμφωνήσο υμε σε μία συ ζήτηση για το
πώς μπορεί να επ ιστρ έψει είτε η α ποκλειστική είτε η καθοριστική
συμμ ετο χή των κο ινωνικών εταίρων στην διαμόρφωση του κατώτατο υ
μισθού στο πλαίσιο της επόμεν ης Ε ΓΣΣΕ.
Όσον αφορά τα στοιχεία που αξιοποιούμ ε, σε γεν ικές γραμμές
είναι αξιόπιστα, πάντα όμως έχει να κάνει και από ποια οπτική τα
βλέπο υμε.
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Επίσης θα συμ φων ήσω με τον κύριο Γούλα ό τι όχι μ όν ο η ΓΣΕΕ,
γενικά ο θεσμικός ρόλος των κο ινωνικών εταίρων έχ ει υπονομευτεί.
Θα το πω λίγο δρ αματικά. Ο ύτε επα ρκή θεσμικά εργαλεία έχ ουμ ε για
να επ ιτελέσο υμ ε το ρόλο μας, ούτε γ ενικώς θεσμικά όργανα μέσα από
τα οποία μπορούμ ε να καθορίσο υμε κάποια αποτελέσματα.
Έχουμ ε περάσει μία δεκαετία πο υ το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο λειτο υργο ύσαν οι κοινων ικο ί εταίροι, σιγά -σιγά έχει ξηλωθεί.
Όσον αφορά την α δήλωτη που και εδώ υπάρχει υποχώρηση το υ
θεσμι κού ρό λο υ των κοινωνικών εταίρων. Προφανώς και υπάρχει
πρόβλημα, δ εν το αμφισβ ητεί κανείς αυτό.
Υπήρχε μία επιτρο πή που μ έχρι και το 2019 σε τριμ ερές επίπεδο
με τη συμμετοχ ή ό λων των κοιν ωνικών εταίρων δο ύλευε πάνω σε αυτό
το πρόβλημα. Από τότε δεν έχ ει ξαν ά συνεδριά σει. Ήταν στο πλαίσιο
του ΑΣΕ. Είχ ε παράξει κάποιο απο τέλεσμα, μπορεί να μην είχε λύσει
το πρόβ λημα, άλλωστε δ εν νομίζ ω ότι α υτό το πρόβλημα μπορεί να
λυθ εί άμεσα, αλλά μπορούσες να χτίσεις πάν ω σε ότι είχε γίνει. Το
λέω α υτό γιατί ά κουσα ξανά μετά από τρία χρόνια σήμερα, ό τι δεν
έχει γίν ει κά τι. Και συν εχίζο υμε να το συνδ έουμ ε, μ ε τις
ασφαλι στικές εισφορές.
Οι ασφαλιστικές εισφορ ές έχο υν μ ειωθεί την τελευταία τριετία,
ικανοποιών τας τα αιτή ματα συνολικά των εργοδο τικών οργανώσεων,
κατά 5 μονάδ ες.
Με επιφύλαξη σημειώνω, εκφράζον τας μια προσωπική άποψη,
αλλά δεν ξέρω πλέον από πού αλλού μπορούμε να κόψο υμε εκεί. Εκτός
και αν μιλάμε για τον σκληρό π υρήν α, δηλαδ ή για την σύν ταξη και την
περίθαλψη.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
3,9%, κύριε Θανόπ ουλε.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Κύριε Ιωάννο υ, εν τάξει, 3,9%, έρχεται και ένα 0,5% τον Ιούνιο
που σημαίνει το θα πάει στο 4,5 %. Εγώ θ υμάμαι ότι ήταν 4 1%
περίπου, είναι στο 36% τώρα. Υπάρχ ει η διαφορ οποίηση ανάμεσα στις
ευέλι κτες μ ορ φές και στην π λήρ η απασχόληση πο υ οι ευέλικτες
μορφές και κα λώς, κατά την προ σωπική μ ου άποψή, καταβάλο υν
αυξημ ένες α σφαλιστικές εισφορές.
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Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό ενδεχομέν ως θα μπορούσε να
είναι ένα αντικείμ ενο των δ ιαπραγματεύσεών μας σε επί πεδο Εθνικής
Γενι κής, εάν μπορούν δηλαδή να μειωθούν περαιτέρω οι ασφαλιστικές
εισφορές και από που.
Πρέπει να δο ύμε και άλλα στο ιχεία του κό στους της λειτουργίας
των επιχ ειρήσεων. Δηλαδή δεν μπορ εί, το Ταμείο Ανά καμψης, γιατί
αναφέρθηκε και η Πορτογα λία σαν ένα καλό παράδειγ μα, να περνάει
όλο σχεδ όν, σε σχέση μ ε τις επιχειρήσεις, μ έσα από τις τράπεζες,
γνωρίζοντας ότι οι μικρότερες επιχ ειρήσεις δεν έχο υν πρόσβαση στο
τραπεζικό σύστημ α, και στην Πορ τογαλία το 40% του δικο ύ τους
ταμείο υ να έχ ει μ είνει εκτός τραπεζ ικο ύ συστήμα τος ακριβώς για να
μπορούν να τις χρηματοδοτήσουν.
Υπάρχουν πολλά π ράγματα που μπορούν να κο υβεν τιαστούν. Για
να μην μακρ ηγορώ, κρατών τας μια επιφύλαξη, γ ια να ενημ ερώσω και
την δι κή μο υ την δ ιοίκηση, θεωρώ ό τι θα μπορούσε ο καθορισμός το υ
κατώ τατο υ μισθού να δούμ ε πώς θα μπορέσει να λειτο υργήσει με την
καθοριστική ή απο φασιστική συμμετο χή των κοιν ωνικών εταίρ ων μ έσα
από την διαπραγμάτευση που θα γίν ει στην επόμ ενη Εθνική Γενική.
Και να κλείσω μ ε τις προτάσεις του κυρ ίου Παπαδημητρίο υ.
Συμφωνώ μ ε τον κύριο Κικίλια και τις επιφυλά ξεις πο υ έθεσε για τη
σύνδ εση το υ κατώτατου μ ε τον πληθ ωρισμό.
Όσον α φορά τη σύνδεση της α ύξησης του κα τώτατο υ με την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πάλι θα συμ φων ήσω με τον κύρι ο
Κικί λια. Είναι μια εκφρα σ μέν η θέση της Κυβέρν ησης που υπονομεύει
μάλιστα και την ίδια την δ ιαδικασία, πο υ αυτή τη στιγμή
συμμ ετέχο υμε ό λοι. Βάζω ένα ερ ώτημ α ρητορικό.
Ας υποθέσο υμ ε ό τι φέτος πάνε όλα στραβά και γυρνάμε σε
ύφεση, τι θα γίνει; Θα μειωθ εί προς τα κά τω ο κατώτατος μι σθός αν
πούμε ό τι βάζο υμε ένα τέτοιο δείκτη;
Βάζω τους προβληματισμούς πο υ προκύπ το υν από κάτι τέτοιο
και συμ φων ώ ότι αυτο ύς το υς δείκτες δ εν μπορείς να τους
απομονώνεις και ν α τους συνδέεις αποκλειστικά με μία μεταβο λή του
κατώ τατο υ μισθού.
Αυτά, ευχα ριστώ π ολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μάλιστα. Και υπά ρχει και κάτι ά λλο το οποίο δ εν ξέρ ω αν είναι
δυναμίτης που το βάζω αυτή τη στιγ μή. Είναι το θέμα των τριετιών.
Εδώ βλέπω και από τις εκθέσεις ό τι υπάρχει μία φοβ ερ ή
διαφοροποίηση, από ό,τι καταλαβαίν ω.
Προφανώς η πλευρ ά των εργοδ οτών είναι εναντίον, θεωρεί ό τι ο
κατώ τατος μισθ ός είναι μοναδιαίο μέγεθος, όπως γράφεται και στην
έκθεσή της. Και το αντίθετο, πιστεύω, είναι από τη μερ ιά των
εργαζομένων, οι ο ποίοι θεωρο ύν, το υλάχιστον προ κύπ τει ότι δεν είναι
μοναδιαίο μ έγεθος αλλά υπάρχο υν και τριετίες.
Αλλά ξέρ ετε, αυτή τη στιγμ ή είναι και λίγο οξύμωρ ο αυτό το
ζήτημα. Συζ ητάμ ε για μία αύξηση 2%, ενώ υπάρχει μία θεμελιώδ ης
διαφοροποίηση ύψ ους μέχρι και το 30%. Και αυτό κάπ ως πρέπει να το
λύσετε. Αν όχι τώρα, που δεν είν αι εύκο λο, σε κάποια άλλη φάση είτε
έτσι, εί τε αλλιώς. Είτε ότι υπάρχουν τριετίες, είτε ό τι δ εν υπάρχο υν.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Μου επιτρ έπετε πάλι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, ο κύριος Θαν όπουλος.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Έχω την εν τύπωση ότι α υτό το ζ ήτημα έχ ει λυθεί από το
Συμβο ύλιο της Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι, το Συμβ ούλιο της Επικρατείας δεν το έχ ει λύσει.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Κάνω λάθος σε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σαν νομικός σας το λέω. Τ ο Συμ β ούλιο της Επικρατείας δεν
απεφάνθη επί της ουσίας. Εξ όσων γνωρίζω, απέρριψε, μεν, και σωσ τά
κατά την άποψή μου, για δικονομικο ύς λόγο υς, την αίτηση ακυρ ώσεως
του Σ υνδέσμο υ, όποιος την έχει κάνει, των εργοδο τών. Αλλά δεν πήρε
θέση επί της ο υσίας. Είναι στον αέρα αυτό το ζ ήτημα.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Θα πω μονάχα ότι σαν Ινστιτούτο ό ,τι στοιχεία έχου μ ε βγάλει
για την κάλυψη των εργαζομένων από τον κατώτατο μισθό, θεωρούμ ε
ότι συμπεριλαμβάν ουν και εκείνα μ ε βάση τις τριετίες.
ΣΥΝΕΔΡ ΙΑΣ Η ΤΗ Σ 2 1 η ς ΜΑΡ Τ ΙΟΥ 2 022

ΟΡ Γ ΑΝ ΙΣΜΟΣ ΜΕΣ ΟΛ ΑΒΗΣΗ Σ ΚΑ Ι Δ ΙΑ ΙΤΗΣ ΙΑ Σ

40

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δηλαδή, εσείς σαν ΓΣΕΒΕΕ …
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Απλά λέω ότι σαν Ινστιτο ύτο έχο υμε βγάλει κάποια στο ιχεία για
το πόσο ι εργα ζόμ ενοι α υτή τη στιγ μή αμείβονται με τον κατώτατο
μισθό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τι εννοο ύμε κατώτατο μισθό, εδώ είν αι το ζήτημα.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Δεν εννοο ύμ ε μόνο τα 650 ευρώ, αλλά εννοο ύμε και αυτά που
προκύπτουν αν κάποιος εργαζόμενος έχει μία, δ ύο ή τρ εις τριετίες .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ξέρ ετε, α υτό αλλο ιώνει το διάλογο α υτή τη στιγμ ή, κάν ουμε ένα
διάλογο τώρα που είναι εκτός το υ αμ έσο υ πλαισίου.
Κος ΘΑΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ:
Το λέω αυτό γιατί τα στο ιχεία τα πήραμε από το Υ πουργείο
Εργασίας και επειδή δ εν μας έβγαιν αν κάποια νούμ ερα θεωρ ήσ αμε ότι
μέσα εκεί έχο υν συμπεριληφθ εί και οι εργαζόμενοι πο υ έχουν τριετίες.
Αυτό το βάζω διευκρινιστικά, ότι δηλαδή στην έκθεση του ΙΜ Ε
ΓΣΕΒΕΕ τα στο ιχεία που παρατίθενται για τον αριθμό των
εργαζομένων που αμείβονται με βάση τον κατώτα το μισθ ό
συμπερ ιλαμ βάνο υν και εκείνο υς με τριετίες, γιατί δεν υπάρχει αυτή η
διευκρίνι ση στην έκθεσή μας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μάλιστα, ωραία. Κ ύριε Ιωάννου, κάτι θέλετε να πείτε εσείς.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Για αυτό βγαίνουν και μ ερικές εκτιμήσεις μ εταξύ ιν στιτούτων
για το πόσοι αμ είβ ονται με τον κατώτατο μισθό, τό σο ή τόσο.
Και το λέν ε, και το ΙΟΒ Ε το λέει, με τριετίες ή χωρ ίς. Είναι
θέμα …ΕΡΓΑΝΗ . Κάποια στιγμ ή θα λυθ εί αυτό.
Τώρα, επί της ο υσίας να μην το κο υβεντιάσο υμε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι απλώς το λέω, το βάζω σαν παράδ ειγμα.
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Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Το Συμβο ύλιο της Επικρατείας απέρριψε για δικονομικο ύς
λόγους την προσφυγή ακύρωσης, π ήρε θέση ότι η εγ κύκλιος τάδε δεν
είναι δεσμ ευτική. Και από εκεί και πέρα τώρα ας την κάνουμ ε αλλο ύ
αυτή την κουβ έν τα και οι νομικοί και οι οικονομικοί και οι πάντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συγγνώμη, Χρ ήστο . Ο κύριος Αράχ ωβ ας έχει ζ ητήσει το λόγο.
Κος ΑΡΑ ΧΩΒΑΣ:
Μία πολύ μικρ ή π αρέμβαση στις τριετίες, ήθ ελα να το πω από
πριν.
Νομίζω ότι μ έσω μηχανισμο ύ έχ ει λυθεί το θέμα των τρ ιετιών με
την έννο ια ότι θα συζητηθ εί όταν πέσει η ανεργία κάτω από 10%.
Διορθώ στε με α ν κάνω λάθος. Πρόκειται για «μν ημονια κή»
υποχρέω ση.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Το τυχόν ξεπάγωμα, ναι πράγματι. Και στις άλλες, όχι στον
κατώ τατο, στις συλλογικές συμβάσεις που έχουμ ε, έχο υμε περίπο υ 50
συλλογι κές
συμβ άσεις
εργασίας
ζωντανές,
κλαδικές,
ομοιο επαγγελματικές, έχ ουμε καμιά 700αριά επιχειρ ησια κές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ξέρω, δεν είμ αι πρόχειρος αν ισχύει. Το ξεπάγωμα, το 10 %,
αφορά τη λήψη υπόψη της προ ϋπηρεσίας των εργαζ ομένων. Το τι
θεωρο ύμε προ ϋπηρεσία. Δεν ξέρω αν α φορά για τις τριετίες της
ε.γ.σ.σ.ε. Ε ίναι άλλο πράγμα.
Είναι άλλο πράγμα αν υπάρχουν οι τριετίες γενικά για τον
κατώ τατο μισθό, και άλλο πράγμα αν προσμετράται η προϋπηρεσία
μετά το 2012 . Είνα ι δύο δια φορετικά μεγέθ η.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Είναι από τα προσεχώς. Απλά εμ είς έχουμ ε τώρα, δηλαδή, ένα
πρακτικό θέμα μ προστά μας το ο ποίο απευθύν εται και προς την
Κυβ έρνηση και προς το Υπουργ είο Οικονομικών και προς το
Υπουργείο Εργασίας και προς το υς κοινωνικούς εταίρο υς.
Θα έλεγα να δώσουμε δ ύο λεπτά στο συνάδελφο το Σωτήρη
Πέτρ ο, είναι θέμα πρακτικό. Θ έλουμε η χώρα μας να φαίνεται στις
στατι στι κές με σωστά στοιχ εία. Και θέλο υμε να το καταλάβουμ ε όλοι
γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση πο υ δεν είναι παρεξήγ ηση.
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Εμείς κάναμε εν έργειες στον ΟΟ ΣΑ, δεν έχει ευδοκιμ ήσει
ακόμα, θα ευδοκιμήσει, και στη Eu rostat , όπου εκεί διορθώθηκε, να
φαίνονται σωστά τα στοιχ εία.
Και ο συνάδ ελφος μπορεί σε τρία λεπ τά να σας εξηγ ήσει και για
τον κύριο Αργυρ ού και για τον κύριο Αγναντόπουλο και για τις επαφές
μας με διεθν είς ορ γανώσεις, τα στοιχ εία που φαίνονται για την Ε λλάδα
να είναι τα σωστά. Πώς υπολογίζο υμε τον κα τώτα το μισθό στην
Ελλάδα.
Δηλαδή α υτό που ξέρο υμε, το 663, όχι με τριετίες ή χωρίς, το
663 τι μ έρος είναι στον κατώτατο, στο μέσο και στο διά μεσο;
Σωτήρη, πάρε δύο λεπτά και εξήγ η σέ μας το στατιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και μετά θα μιλήσει ο κύριος Γο ύλας. Ναι, κύριε Πέτρο .
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Δεν έχω καμία αντίρρηση εννοείται και μου δίν ετε το λό γο μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, θα τον πάρετε, κύρ ιε Γο ύλα.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Ναι, δεν το θ έλω. Εκτός αν προ κύψ ει . Αν έχω κάτι να π ω θα τον
πάρω, αλλιώς εντά ξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ελάτε, κύριε Πέτρ ο.
Κος ΠΕΤΡΟΣ:
Ναι, ευχαριστώ π ολύ. Πο λύ σύντομ α, δεν είναι θέμα επιλογ ής,
είναι θέμα κάλυψ ης του π ληθ υσμ ού.
Η Eurostat δημ οσιεύει τους κατώτατους μ ηνιαίους μισθούς ως
ποσοστά των ακα θάριστων διαμ έσων μηνιαίων μισθών για τα κράτη
μέλη της, όπως γν ωρίζουμ ε, και στην περίπτωση της Ε λλάδας βασική
πηγή π ληρο φόρ ησης είναι η έρευνα διάρθρωσης και κατανομ ής
αμοιβών της ΕΛΣΤΑΤ, της οποία ς πρωτογεν ής μο νάδα έρευνας
θεωρεί ται η επιχείρηση με μ έση ετήσια απασχόληση μ εγαλύτερ η ή ίση
των 10 ατόμ ων, που δραστηριοποιο ύνται σε όλο υς τους τομ είς της
οικονομίας, εξαιρ ουμέν ου το υ πρωτογενούς τομ έα και του δημ οσίο υ
τομέα.
Δηλαδή πρό κειται για τον επιχειρ ηματικό τομέα της οικονομίας
αλλά αποκλείον ται όλες ο ι επιχειρήσεις με προ σωπικό έως 10 άτομα.
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Οι επιχ ειρήσεις αυτές, όπως γνωρίζο υμε, καλύπτο υν πά νω από το 2 0%
της συνο λικής απα σχόλησης του επιχ ειρημα τικού τομ έα και πάνω από
το 80% το υ συνό λο υ το υ αριθμο ύ των επιχειρ ήσεων.
Ως αποτέλεσμα αυτο ύ είναι η συστημα τική υπο εκτίμηση το υ
λόγου το υ κατώτατου μισθού προς τις διάμεσες μηνιαίες αποδοχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληρο φοριακο ύ συστήμα τος Εργάνη
για το έτος 202 1, ο λόγος του κατώτατο υ μισθού πρ ος τις διάμεσες
μηνιαίες αποδοχ ές εκτιμάται στο 6 3% γ ια το υς απασχολο ύμ ενους
πλήρο υς απασχόλησης.
Και για να μην θ εωρ ηθεί μ ερο ληπτικό να επικαλεστώ κάποια
έκθεση εργ οδοτικο ύ σωματείο υ, θα επικαλεστώ την έκθ εση του ΚΕΠΕ
που στη σελίδα 38 της φετιν ής διαδικασίας αναφέρει ό τι ο λόγος των
κατώ τατων αμοιβ ών προς τις διάμεσες αποδοχές πλήρο υς απασχόλησης
κυμαίν εται στο 6 3 % και στο 52% των μέσων αποδοχών για το σύν ολο
των απασχολουμ έν ων πλήρ ους απασχ όλησης.
Αυτό από εμένα. Και άρα μπορώ να πω πολύ σύν τομα ακόμη ό τι
η ίδια πηγ ή στατιστικής πληρο φόρ ησης υπάρχει και γ ια τον ΟΟΣΑ,
άρα για τα στοιχ εία μπορούμε να πο ύμε ότι είναι θ έμα κάλυψης.
Τώρα, αν μ ε ρωτά τε για όλες τις υπόλοιπες χώρες με τις οποίες
προσπαθούμε να συγκριθο ύμ ε, σύμ φωνα με το μεθοδο λογικό σημείωμα
της Eurostat, υπάρ χει ένα εύρος κλά δων οικονομικής δ ρ αστηρ ιότητας
που πρέπει να καλυφθο ύν αλλά υποδεικν ύει πολύ ορθά ότι πρ έπει να
καλυφθο ύν όλες οι επιχειρήσεις για όλες τις τάξεις μεγ έθους
απασχόλησης. Σ την Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα.
Σε άλλες χώρ ες συνδυάζονται στοιχ εία των ερ ευν ών των εθνικών
στατι στι κών αρχών και με διοικητικά στο ιχεία αλλά ως επί το
πλείστον κα λύπτο νται όλες οι επιχειρήσεις από τάξεις μεγέθ ους
απασχόλησης.
Εδώ είναι τελείως ξεκάθαρο ό τι αφήνουμε έξω ένα σημαντικό
κομμάτι στο οποίο υπάρχει υψηλός βαθμός κάλυψης α μειβομ ένων μ ε
τον κα τώ τατο μισθ ό.
Σε αυτό νομίζω ότι θα συμφωνήσο υμε όλοι.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ πο λύ. Ο κύριος Γούλας.
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Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Ναι, μόνο αυτό θ α πω. Θα αποτυπ ωθούν τα στοιχεία και σε
επίπεδο Euro stat, μπορούμε να το συζητήσο υμε. Ε ίναι μία πολιτική,
μία επιλογ ή εάν θα πάρει κάποιος τα διεθνή ή τα εθνικά στοιχ εία.
Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω σε σχέση με τη δική μ ας στάση
απέναντι στα στοιχεία, και δ εν αφο ρά μόνο το θέμα του κατώτατου
μισθού, κατ’ αντιστοιχία αφορά και τα στοιχ εία της ανεργίας.
Δηλαδή όταν εμείς ανακοινώνο υμε αναλύσεις για την ανεργία
και διατυπών ουμ ε προτάσεις αναφερόμαστε πάντα στα στοιχεία της
Eurostat και όχι του Ο ΑΕΔ όπου η διαφορά το υς είνα ι χαοτική. Ενώ
πολιτι κά, ενδεχομ ένως να μας εξυπ ηρετο ύν περισσό τερο τα στο ιχεία
του Ο ΑΕ Δ, ωστό σο επιλέγο υμ ε την αξιοπιστία και την μεθοδολογ ική
ορθότητα και επικαλούμαστε τα επίσημα στοιχεία της E urostat .
Τα στο ιχεία πο υ όλες οι χ ώρες χρ ησιμοποιούν είναι αυτά των
επίσημ ων αξιόπιστων διεθν ών φορέων π.χ. Euro stat, Ο ΟΣΑ κ.λπ. Και
όχι της Εργάνης ή του ΕΦΚΑ.
Κος ΠΕΤΡΟΣ:
Κύριε Γο ύλα, αν επιτρέπεται, δεν είν αι θέμα επιλογής της πηγής,
είναι θέμα κάλυψ ης του π ληθ υσμ ού.
Το ότι, ας πούμ ε, για τον υπολογισμ ό των ελληνικών στοιχ είων
χρησιμ οποιείται μ ία έρευνα, μ ία δ ειγματο ληπ τική έρ ευνα, η οποία
αναφέρετα ι σε επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων, εδ ώ νομίζω ότι θα
συμ φων ήσο υμε ό λοι ότι στις επιχ ειρήσεις κά τω των 10 α τόμων
υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός κάλυψ ης αμειβομ ένων με τον κατώτατο
μισθό, είναι ζ ήτημα λοιπόν ότι αφήνουμε έξω από τον υπολογισμό
αυτό ένα πολύ ση μ αντικό κομμά τι.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Ωραία. Έτσι όπως το λέτε είναι πολύ λογικό, ακούγ εται, δεν έχω
και κάτι περαιτέρω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν θέλει ν α πει κάποιος άλλος κάτι,
ευχαρί στως. Εγώ να συγκρατήσω τουλάχιστον ένα θετικό την όλη
διαδικασία.
Πρώτον, ότι κάποια αύξηση πρ έπει να υπάρξει. Το λέτε ό λοι
αυτό.
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Και δεύτερ ον, ότι αναπτύχθηκε ένας σοβαρός διάλογ ος εδώ μ ε
στοιχ εία. Και κυρ ίως το ότι υπήρξε η αμοιβαία υπόσχεση για ενίσχυση
της επαφής προκειμένου να μπουν σε νέα βάση τα στο ιχεία τα ο πο ία
λαμβάνονται υπόψη. Έ τσι ώστε να υπάρξουν κάποιες συμ φων ημέν ες
παράμετροι για τα στο ιχεία τα οποία στη συν έχεια θα λαμβάνονται
υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις.
Νομίζω ό τι είναι κρίσιμο και αυτό.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Κύριε Πρόεδρ ε, συγγνώμη πο υ διακόπτω. Όχι τ α στο ιχεία με
βάση την παρατήρηση πο υ έκανε ο ΣΕΒ, τα στοιχ εία εννοείτε την
μεθοδολογία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, ναι τη μεθοδ ολογία, η οποία στη συνέχ εια θα βοηθήσει για
να προσδιορισθούν τα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τις
επόμενες διαπραγματεύσεις. Α υτ ό θα ενισχύει κυρίως τη σοβαρότητα
του δ ιαλόγο υ.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
…με απώτερο στόχο , γιατί αυτό συμ φων ήσαμε, με απώτερο
στόχο να συμ φων ήσουμ ε όλοι να επανέλθει ο κατώτατο ς μισθός στην
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Διότι έγινε ομό φωνα
δεκτή αυτή η πρόταση το υ κυρίου Ι ωάννου, από ό ,τι βλέπω, με αυτή
την προ ϋπόθεση. Δεν είναι μικρ ή η προϋπόθεση, είναι μεγάλη. Α υτός
είναι ο στόχος.
Αν δεν είναι αυτός ο στόχος δεν έχει και νόημα να το συζητάμε.
Έχει σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το βάζετε σαν προϋπόθεση δ ηλα δή; Α λλά ας μείνει ως
προϋπόθεση πρώτα και μετά το συζ ητάμε το στόχ ο.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Για εμένα ίσως θα ήταν δ υνατόν να μ πείτε σε α υτή τη διαδικασία
ως συν τονιστής. Ότι ναι, να επανέλθουμ ε στον απώτερο στόχο, πο υ
είναι αυτός, και όμ ως ενδιάμεσα μπορ ούμε επιστημο νικά να δούμε την
μεθοδολογία, το υς δείκτες και τα λοιπά πο υ μπορούν να
συν υπολογιστο ύν.
Αν κάνω λάθος, κύριε Ιωάννο υ, επειδ ή εσείς κάνατε την
πρόταση, σας π αρακαλώ….
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Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Την έκανε με τροπ ολογία πολύ καλή διευκρινιστική ο κ. Κικίλιας
και είπε είτε καθορ ιστική είτε απο κλειστική.
Ή με καθοριστικό ρόλο των εταίρ ων της Εθνικής Γεν ικής ή με
αποκλει στικό.
Αυτό είναι να το κουβεν τιάσο υμε. Αυτό κατάλαβα, εκεί έμ εινα.
Και νομίζω ότι είναι ένα βήμα. Πού θα φτάσουμ ε εξα ρτάται και από
εμάς. Βέβαια εξαρ τάται και από τις Κυβ ερνήσεις αλλά εξαρτάται και
από εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Απλώς να λάβετε υπόψη και την πρόταση της ευρωπαϊκής
οδηγίας, η οποία και αυτή είναι μία παράμετρος. Ακόμα δεν είναι
οδηγία β έβαια, α λλά πρό ταση. Α λλά ας την δ είτε και α υτή να
προετοιμάζετε κα ι το μέλλον, αν θέλετε. Και αυτό είναι μία
παράμετρος.
Αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία λέτε, είναι σημαντικά.
Προκειμένο υ να μ πορέσετε να συζ ητάτε, πρέπει να συμ φωνείτε και τη
βάση.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Μα συζ ητάμ ε, σε κλάδο υς, σε επιχ ειρήσεις, σε επαγγέλματα και
εδώ και με διεθνείς κανόνες. Η οδηγία, αν γίνει οδηγία, θα είναι.
Εδώ όμως έχο υμε μία διεθνή σύμβαση την οποία καλό είναι να
κυρ ώσο υμε και να το ακούσει αυτό και η Κυβέρνηση, να το
υποστηρί ξουμε και εμείς.
Μία κυρ ία έχο υμε στην παρέα και το λόγο δεν της δ ώσαμε να
μας πει για την Δ. Σ.Ε. 131.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ας το πει, να τελειώνουμ ε.
Κος ΙΩΑ ΝΝΟΥ:
Είναι θέμα και της επόμεν ης Εθνική Γενικής θα έλεγα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για να το δ ούμ ε π οιο είναι για τί εγ ώ δεν το ξέρω. Σα ν νομικός
δεν το ξέρω το 1 31 πόσο μπορεί ν α κ αθορίσει τα πρ άγματα και να
διαφοροποιήσει.
Ελάτε, κυρία Δασκαλάκη.

ΣΥΝΕΔΡ ΙΑΣ Η ΤΗ Σ 2 1 η ς ΜΑΡ Τ ΙΟΥ 2 022

ΟΡ Γ ΑΝ ΙΣΜΟΣ ΜΕΣ ΟΛ ΑΒΗΣΗ Σ ΚΑ Ι Δ ΙΑ ΙΤΗΣ ΙΑ Σ

47

Κα ΔΑΣΚΑ ΛΑ ΚΗ :
Αν δεν έχει πρόβ λημα ο κύριος Γο ύλας…..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κανείς δεν έχει πρόβλημα.
Κα ΔΑΣΚΑ ΛΑ ΚΗ :
Αυτό που επιμένο υμε είναι ό τι έχει νόημα να κυρώσουμ ε τη
συγ κεκριμέν η διεθνή σ ύμ βαση γιατί αναφέρει ότι π ροστατεύονται
όλες οι ομάδ ες μισθωτών, οι οπ οίες θα καθοριστούν σε εθνικό
επίπεδο, οι οποίοι χρειάζεται να προ στατευτεί το εισόδ ημά τους.
Και μιλάμε για το εισόδ ημα γιατί ανέφερ ε ο κύριο ς Γούλας
προηγουμ ένως για το αξιοπρ επές επίπεδο διαβίωσης και την προστα σία
των ατόμ ων αυτών.
Η διεθνής σύμβα ση αναφέρ ει την προστασία, καθορίζ ονται οι
ομάδες που πρέπει να προστατευθο ύν και από εκεί και πέρα μπαίνουν
συγ κεκριμέν οι κανόνες, οι οποίοι συμφωνο ύνται σε εθν ικό επίπεδο και
περιλαμβά νουν τό σο τις ανάγκες των εργαζομένων αυτών και το
επίπεδο των μισθ ών και τις παροχές κοινωνικής ασφάλειας και το
βιοτι κό τους επίπεδο σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες.
Και από εκεί και πέρα μπαίνουν και συγκεκρ ιμένα οικονομικά
κριτήρια, πο υ πρέπει να λαμβάνο νται υπόψη, όπως οικονομική
ανάπτυξη, ανταγων ιστικό τητα, απασχόληση, ανεργία.
Για αυτό λέμ ε ό τι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο κατώτατος
μισθός να καλύπτει όλο υς όσο υς αμείβονται με τον κατώτατο μ ισθό σε
μία χώρα.
Οι ομάδες μισθ ωτών που πρέπει να π ροστατευθ ούν είναι
συγ κεκριμέν ες, οι οποίες πρέπ ει να οριστούν και αν κυρ ώσο υμε την
διεθνή σύμ βαση ερ γασίας θα καλυφθο ύν από εκεί.
Και ένα άλλο σημείο, που θα ήθελα να υπογραμμίσω, που
αναφέρθηκε προηγουμέν ως, σχ ετικά με τον ευρωπ αϊκό κοινωνικό
χάρτη και το ελάχιστο εισόδ ημα.
Ξέρο υμ ε ότι τον περασμένο Μάρτιο το actio n plan, το πλάνο
δράσης της Επιτρ οπής περιελάμβανε την εφαρμ ογή του ευρωπαϊκο ύ
κοινωνι κο ύ χάρτη και την πρότα ση μ ίας σύστα σης το υ Συμβο υλίου για
το ελάχιστο εισόδ ημα, η οποία πρέπει να υιοθετη θ εί εντός το υ 2022.
Και μάλιστα την Πέμπτη υπάρχει η πρώτη μ εγάλη ευρωπαϊκή
διάσκεψ η σχετικά με το θ έμα αυτό.
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Γνωρίζ ετε πολύ καλά ότι στην Ε λλάδα έχο υμε το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδ ημα, το οποίο θεσμ οθετήθηκε από μν ημονιακό νόμο
μεν, αλλά πλέον από το 202 0 περ ιλαμβάνει τρεις πυλώνες. Είναι η
οικονομι κή στήριξη, είναι η κοιν ωνική ενσωμάτωση και είναι και τα
ενεργ ητι κά μέτρα στήριξης της αγορ άς εργασίας.
Στο τρίτο επίπεδο σαν χώρα έχουμ ε μείν ει πάρα πολύ πίσω.
Σύμφωνα άλλωστε και με την Παγκόσμια Τράπεζα το 2019 η οποία
έδωσε ιδιαίτερ η έμφαση ότι ο τρίτο ς πυλώνας, δ ηλαδ ή τα ενεργ ητικά
μέτρα απασχό λησης είναι α υτά που έχουν μ είν ει πίσω στην Ελλάδα ως
προς το ελάχιστο εγγυημέν ο εισόδ ημα. Όχι ως πρ ος
ελάχιστο
εισόδ ημα, ο πρώτο ς πυλώνας.
Οπότε και αυτό πρέπει να το τον ίσουμ ε. Δηλαδή π ρέπει να
διαχωρίσο υμε στο δημόσιο διάλογο, τι είναι το δ ιαθέσιμ ο εισόδ ημα το
οποίο είναι το προ σωπικό εισόδημα χ ωρίς το υς άμεσο υς πόρους και τις
ασφαλι στικές εισφορές. Και είναι δια φορετικός ο κατώτατος μισθός.
Αυτά τα λίγα σαν απ οσαφήνιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία. Ευχαριστο ύμε. Σαν εν ημέρ ωση για το τι μ πορεί να
σημαίν ει αυτό.
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Συγγνώμη αλλά αναγκάζομαι να το αναφέρω. Η σημ εριν ή
διαδικασία α υτή έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση για τον
κατώ τατο μ ισθό και την διατύπωση των επ ιχ ειρημά των ό λων των
πλευρ ών.
Είναι διαφορετικό να κάνουμε συζητήσεις για τις κοινωνικές
πολιτι κές, για τις προνοιακές πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης
που μπορο ύν να π ραγματοποιηθο ύν σε ένα άλλο φόρο υμ, σε μία άλλη
διαδικασία και β εβ αίως θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της Εθνικής
Γενι κής Συλλογικής Σ ύμβασης Ερ γασίας, που πιστεύω ό τι ό λοι
θέλο υμε να ενδυν αμώσουμ ε, έστω και αν δεν μπορεί να διαμορφώσει
κατώ τατο μ ισθό, είναι το προσφ ορό τερο μέσο .
Μόνο αυτή την παρατήρ ηση έχ ω να κάνω.
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Κα ΔΑΣΚΑ ΛΑ Κ Η :
Όχι, απλά τα θέσαμε όλα α υτά γιατί είναι άλλη ορ ολογία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει, έγιν ε μια καλή συζήτηση.
Κα ΔΑΣΚΑ ΛΑ ΚΗ :
Μιλήσαμε για διαθέσιμο εισόδημα και μ ιλάμε για κατώτατο
μισθό. Το δ ιαχωρίζ ουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πολύ ωραία.
Μη υπάρχον τος ετέρο υ, από ό,τι β λέπω, ευχαριστώ πολύ. Θα
διαβιβαστο ύν όλα στο υς αρμόδιο υς φορείς, στο Κ ΕΠΕ, και τα
πρακτικά. Και από εκεί και π έρα, θα διαβιβαστούν στη συν έχεια στο
Υπουργικό Συμ βούλιο.
Ευχαριστώ πολύ γ ια τη συν εργασία. Νομίζω ότι ήταν κάποιος
γόνιμος διάλογος και αναδεί χθ ηκαν κάποια στοιχεία. Ε ίναι σημαντικό
το γεγονός ότι το νίζεται η ενίσχ υση της επαφής των μερών και των
συλλογι κών δ ιαπραγματεύσεών το υς , ακόμα και για τον κα τώτατο
μισθό.
Καλό σας απόγευμ α σε ό λους.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙ ΩΝ

******** *****
Ο ΠΡΟΕΔΡ ΟΣ

ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙ ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗ ΜΗΤΡΙ ΟΥ
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