
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 28.2.96

Τον Πρόεδρο και το Προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος (ΓΣΕΕ) δέχθηκε σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, στο Μέγαρο 
Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός κ.Κώστας Σημίτης. Στη συνάντηση μετείχε 
και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ο Υπουργός κ.Ευάγγελος Γιαννόπουλος και οι Υφυπουργοί 
κύριοι Λάμπρος Κανελλόπουλος και Νικόλαος Φαρμάκης).
Μετά τη συνάντηση διάρκειας μιάς ώρας και δεκαπέντε λεπτών, ο 
Πρωθυπουργός κ.Κώστας Σημίτης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ.Χρήστος 
Πρωτόπαππας και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Ευάγγελος Γιαννόπουλος έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρώτη συνάντηση την 
οποία είχα με το Προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος. Ηταν μια συνάντηση - πιστεύω - ιδιαίτερα 
εποικοδομητική.
Η ΓΣΕΕ έθεσε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει κατά τη γνώμη 
της να κινηθεί η κυβερνητική πολιτική.
Εμε ί ς απαντήσαμε ότ ι θα συμφωνήσουμε σε όσα προκόψουν από ένα 
διάλογο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί και θα ξεκινήσει από τώρα. 
Συμπέσαμε στα εξής:

* Οσον αφορά το θέμα των συνταξιούχων, θα συσταθεί μια 
Επιτροπή από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της ΓΣΕΕ και των 
συνταξιούχων με εντολή να ολοκληρώσει την εξέταση του θέματος 
και ν.α- παρθούν οι σχετικές αποφάσεις από την Κυβέρνηση, το 
αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου.

* Οσον αφορά το θέμα της ανεργίας και της αντιμετώπισης των 
προβλημάτων από τις Βιομηχανίες· που κλείνουν, το Υπουργείο 
Εργασίας έχει ήδη ξεκινήσει μια επεξεργασία των διαφόρων 
προτάσεων.
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* Εχει ορισθεί συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής με 
αντικείμενο το θέμα της ανεργίας. Και ελπίζουμε ότι η επεξεργασία 
των σχετικών μέτρων θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο 
μήνες. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και αυτή είναι και η εντολή, την 
οποία έδωσα.

* Θα υπάρξει και μια σύσκεψη σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα 
για την στήριξη των εργαζομένων σε Βιομηχανίες που κλείνουν, για 
να εξετάσουμε εάν και σε ποιό μέτρο μπορεί να υπάρχουν γενικές 
κατευθύνσεις.

* Το πιό σημαντικό, όμως, για να υπάρχει μια συνεχής επαφή 
και συζήτηση, θα είναι η έναρξη ενός ευρύτατου διαλόγου ανάμεσα 
στους εργαζόμενους, τους εργοδότες και την Κυβέρνηση .Ενός ευρύτα
του. δ:ΐαλάγ.ου · πσυ.-~στόχο_θα έχει~··μΜ/- Ξθνρπή-Κοινώνική Συμφωνία.
- Ο διάλογος αυτός Θα αφορά μια σειρά από Θέματα τα οποία ανέφερε 
η ΓΣΕΕ. Θέματα, όπως:

* Η δημοσιονομική πολιτική και η κοινωνική 
δικαιοσύνη μέσα από την εφαρμογή της φορολογίας.

* Η εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης' 
και τα μέτρα για την ανάπτυξη.

* Τα .μέτρα ·για:.την κσινωντκή προστασία.

- Στόχος μας -είναχτ .ένα πλαίσιο πολιτικής-,..τα οποίο θα είναι αποδε
κτό από όλους, που θα αφορά την σταθεροποίηση, την. ανάπτυξη και την 
κοινωνική προστασία-.
- Θέλησή μας είναι η κυβερνητική πολιτική να έχει τη στήριξη όσο 
το δυνατόν περισσοτέρων κοινωνικών, ομάδων,καθώς και . χη στήριξη 
των εργαζομένων γιατί έτσι μονάχα Θα μπορεί να εφαρμοσθεί και να 
έχει αποτελέσματα.

* Η σημερινή συνάντηση είναι η έναρξη ενός διαλόγου, ο 
οποίος - πιστεύω - θα είναι πολύτιμος για μας και θα βοηθήσει 
κατά πολύ στην αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

λΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧλλΧ
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ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ: Ηταν η πρώτη συνάντηση του Προεδρείου της ΓΣΕΕ 
με τον νέο Πρωθυπουργό της χώρας τον κ .Κωνσταντίνο Σημίτη.
Ηταν φυσικό, σε αυτή εδώ την πρώτη συνάντηση, να τεθούν κατ'αρχήν 
όλες οι σοβαρές εκκρεμότητες που υπάρχουν για τους εργαζόμενους, 
τους συνταξιούχους και τους ανέργους.

* Εχουν συσσωρευθεί, πράγματι, μεγάλα προβλήματα.
- Και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, την ανεργία, τις συντάξεις, τη βιομηχανική 
αναδιάρθρωση και το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ, 
ήταν φυσικό να τεθούν πρώτα στη σημερινή συνάντηση, να προβληθούν 
οι θέσεις του εργατικού κινήματος και να αναζητηθούν από την 
Κυβέρνηση λύσεις. Δύσεις συγκεκριμένες, λύσεις απτές, σύμφωνα με 
τις θέσεις που έχουμε προβάλλει.
- Παράλληλα, στη συνέχεια, προβλήθηκε και το συνολικό πλαίσιο του 
εργατικού κινήματος για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα 
δημόσια οικονομικά, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και τη 
θέση των εργαζομένων μέσα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

* Θέλω να πω ότι αναμφίβολα κάποιες τοποθετήσεις και 
παρεμβάσεις του κ.Πρωθυπουργού και μια σειρά από τις εξαγγελίες 
που. έδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ.Ευάγγελος Γιαννόπουλος (για τις οποίες, στη συνέχεια, μπορείτε 
να ενημερωθείτε), δείχνει ότι κάποια θέματα προχωρούν.

- Αυτό το θεωρώ θετικό. Θέλω, όμως, να πω ότι το τί τελικά θα 
βγε ί και αν οι εξελίξεις είναι ικανοποιητικές ή όχι, θα κριθεί 
από την ίδια την πράξη.

- Οπως "και από την ίδια πρόταση και τη συγκεκριμένη δέσμη 
πολιτικής που θα κάνει ο κ.Πρωθυπουργός όπως δεσμεύθηκε, θα 
κριθεί και η τελική στάση του εργατικού κινήματος.
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- Οι Κυβερνήσεις πρέπε ι να κρίνονται από τις πράξεις τους και όχι 
μόνο από τις προθέσεις τους. Γι'αυτό και το εργατικό κίνημα είναι 
έτοιμο να δίεκδικήσει τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση, 
αντιλαμβάνεται και το διάλογο ως ένα νέο πεδίο μάχης, ένα πεδίο 
πάλης των απόψεων του που διανοίγεται. Εχει άποψη. Το ενδιαφέρει 
η προοπτική της χώρας. Θα συμμετάσχει σε κάθε προσπάθεια, εφόσον 
όμως αυτή είναι σύμφωνη και με τις θέσεις και τις προοπτικές που 
έχει χαράξει.

* Με αυτή την έννοια, ειδικότερα για τα θέματα των 
συντάξεων, της ανεργίας, των ΔΕΚΟ και της βιομηχανικής 
αναδιάρθρωσης, θεωρούμε - ξαναλέω - ως θετικό το γεγονός ότι 
υπήρχαν κάποιες διαδικασίες προώθησής τους. Ομως, το αν τελικά 
θα συμφωνήσουμε ή θα διαφωνήσουμε, θα χαρακτηρισθεί, θα έχει να 
κάνει, με τις αποφάσεις που θα παρθούν. Και βέβαια, ταυτόχρονα 
και εμείς θα ασκήσουμε την πίεσή μας, τις προσπάθειές μας, όπως 
ακριβώς κάναμε και με την πρόσφατη 24ωρη απεργία.

* Θέλω να πω επίσης ότι θεωρώ ως θετικό το γεγονός ότι 
υπήρχε και ευθεία δήλωση του κ .Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξει 
και δεν μπορεί να υπάρχει καμμία παρέμβαση της Κυβέρνησης στις 
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα ήθελα ·να συμπληρώσω ότι οι 
προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας Κώστα Σημίτη 
ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, έχουν μπεί σε εφαρμογή όσον 
αφορά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

,*- Με. τη βοήθεια των συνεργατών μου Υφυπουργών, έχουμε ήδη 
ανοίξει όλες τις διαδικασίες του διαλόγου μεταξύ της ΓΣΕΕ, των 
συνταξιοδοτικών οργανώσεων και των άλλων οργανώσεων οι οποίες 
έχουν σχέση είτε με τις συντάξεις, είτε με τον ασφαλιστικό τομέα 
για να δώσουμε το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κατ'εντολήν του 
Πρωθυπουργού. Δεν σας αποκρύπτω ότι έχω πάρει τέσσερα σημειώματα 
μέχρι σήμερα για τα επιμέρους θέματα. Ηδη, με τη ΓΣΕΕ έχουμε 
συμφωνήσει για τα κυριότερα.
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* Το θέμα της ανεργίας -πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση θα πετύχει 
να το μειώσει κατά 2% μέσα στο 1996 με τα μέτρα που παίρνουμε. 
Και άλλα μέτρα θα πάρουμε. Και γενικά θέλω να ενημερώσω την 
εργατική τάξη της χώρας ότι στην Κυβέρνησή μας πρέπει να έχε,ι 
μεγάλη εμπιστοσύνη. Και με το διάλογο ο οποίος διεξάγεται, θα 
βρεθούν όλες οι λύσεις. Δεν μπορώ να πω ιδιαιτέρως για θέματα τα 
οποία ήδη συζητήσαμε. Αυτά, ας τα πει ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ. *

* Η πόρτα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
είναι ανοιχτή. Το Υπουργείο συνεργάζεται, επεξεργάζεται και 
δουλεύει ακαταπαύστως, ώστε οι προγραμματικές δηλώσεις της 
Κυβερνήσεως να γίνουν στην πράξη θέματα που θα λύσουν πάρα πολλά 
προβλήματα.


