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Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης δέχθηκε σήμερα στις 10.30 το πρωί, στο 

Μέγαρο Μαξίμου, τον Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων Εμίλιο Καμπάλιο, συνοδευόμενο από τα προεδρεία της ΓΣΕΕ και της 

ΑΔΕΔΥ με επικεφαλής τους Προέδρους τους Χρήστο Πολυζωγόπουλο και Γιάννη 

Κουτσούκο.

Μετά τη συνάντηση που διήρκεσε μία ώρα, ο Πρωθυπουργός και ο κ.Καμπάλιο 

προέβησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Με τον Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων κ.Καμπάλιο είχαμε μια πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση γύρω από 

τα θέματα του συνδικαλισμού, της αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

ιδίως για τις πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπισθούν τα νέα προβλήματα τα οποία 

τίθενται από την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας.

Ο κ.Καμπάλιο έθεσε το θέμα να υπάρξουν μέσα στη νέα Συνθήκη, την οποία θα 

υπογράψουν οι ευρωπαϊκές χώρες, ρυθμίσεις οι οποίες θα κατοχυρώνουν τα 

κοινωνικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην εργασία.

Η ελληνική κυβέρνηση -όπως ξέρετε- έχει υποστηρίξει αυτή τη θέση, έχει 

υποβάλει σχετικές προτάσεις και έχει επίσης επιμείνει στις Συνόδους Κορυφής να 

συμπεριληφθούν αυτές οι προτάσεις στο τελικό κείμενο της Συνθήκης.

Ένα δεύτερο θέμα είναι τα Σύμφωνα Σταθερότητος: Οι οποιεσδήποτε συμφωνίες 

•οι οποίες θα υπάρξουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την εξέλιξη της 

οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και την εξέλιξη των οικονομικών στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συμφωνίες αυτές να βοηθούν και να 

προωθούν την εργασία. Και σ’ αυτό εμείς είμαστε σύμφωνοι. Θεωρούμε ότι 

πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα προσαρμογής στις οικονομικές εξελίξεις. 

Θεωρούμε πως ένα κεντρικό σημείο της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε είναι η

1



προώθηση της απασχόλησης και η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης. Ότι 

αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν υπάρχουν κανόνες οι οποίοι είναι απαράβατοι 

και δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις όποιες επιπτώσεις υπάρχουν από τον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Τόνισα στον κ.Καμπάλιο ότι εκείνο το οποίο είναι αναγκαίο, είναι τα συνδικάτα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν μια πολύ πιο δυνατή παρουσία για να ενισχύσουν, 

στις διαπραγματεύσεις οι οποίες έρχονται τα επόμενα χρόνια και κυρίως τις 

διαπραγματεύσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. με τη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων των Ταμείων, την προσπάθεια να υπάρχουν περισσότεροι πόροι 

για την απασχόληση, περισσότεροι πόροι για έργα, περισσότεροι πόροι οι οποίοι 

θα διευρύνουν τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης.

Πιστεύω ότι είμαστε σύμφωνοι πως ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Και αυτή η 

αλλαγή στον κόσμο της εργασίας επιβάλλει και από τη δική μας πλευρά νέες 

μεθόδους, νέες αντιλήψεις. Έχουμε χρέος να τις αναπτύξουμε και ο πιο σωστός 

τρόπος να τις αναπτύξουμε είναι ο κοινωνικός διάλογος. Ο κοινωνικός διάλογος 

σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(Ανεπίσημη μετάφραση)

KAM ΠΑΛΙ Ο: Κυρίες και κύριοι, ευρισκόμενος στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως 

των εταίρων μας, δηλαδή της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, επισκέφθηκα τον 

Πρωθυπουργό κ.Σημίτη. Εκφράζω τη χαρά μου γι’ αυτή την επίσκεψη.

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για τις ανησυχίες μας, αυτή τη στιγμή, οι οποίες 

επικεντρώνονται στο πρόβλημα της ανεργίας και στις προσδοκίες μας εν όψει των 

επόμενων χρονικών προθεσμιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφορούν το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ‘Αμστερνταμ σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Νομισματικής Ένωσης και για 

την αναθεώρηση αυτής της ίδιας της Συνθήκης.

Θεωρούμε πως ήρθε η ώρα να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ξεκάθαρες και 

συγκεκριμένες για να αποδείξουμε στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες της 

Ευρώπης και θα έλεγα γενικά στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η Ε.Ε δεν είναι 

συνώνυμη της αγοράς νομισμάτων, αλλά είναι επίσης η Ένωση για την 

απασχόληση και για μια κοινωνική Ευρώπη.



Παρουσίασα, λοιπόν, στον κ.Σημίτη ορισμένες προτάσεις, τις οποίες προωθεί η 

Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στη Διακυβερνητική Διάσκεψη. 

Διαπίστωσα για μια ακόμη φορά με ικανοποίηση ότι η ελληνική κυβέρνηση 

συνεχίζει να υποστηρίζει σθεναρώς τις ίδιες προτάσεις, προκειμένου να δοθούν 

στην Ε.Ε αφενός μια συνεπέστερη κοινωνική διάσταση και αφετέρου απαντήσεις 

στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι στην Ευρώπη.

Μπόρεσα επίσης να διαπιστώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός 

της, είναι πεπεισμένος όπως κι εμείς, ότι οι αλλαγές στο οικονομικό σύστημα και 

στη βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, 

απαιτούν προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις. Ο μόνος τρόπος για να 

ανταπεξέλθουμε, είναι να αρχίσουμε έναν πραγματικό κοινωνικό διάλογο με όλους 

τους ενδιαφερομένους εταίρους και κατά κύριο λόγο με το συνδικαλιστικό κίνημα, 

το οποίο εκπροσωπεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη ένα 

θεμελιώδες μέρος της κοινωνίας. Επομένως, ζητούμε την προώθηση του 

κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να 

διαχειριστούμε τη μεταβατική φάση που διανύουμε, μια φάση πολύ δύσκολη και 

πολύ πολύπλοκη. Όμως, ο διάλογος αυτός θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο σε 

μια μεταγενέστερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, μια καλύτερη 

ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις πλήρους απασχόλησης. 

Και εκεί ακριβώς έγκειται ο μείζων στόχος μας.

Θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κ.Σημίτη και την 

ελληνική κυβέρνηση για την προσοχή, την κατανόηση και την υποστήριξή τους 

στις θέσεις της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

Σας ευχαριστώ πολύ.

3


