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Δήλωση Προέδρου ΚΕΕΕ, Γεωργίου Κασιμάτη
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεώργιος
Κασιμάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον 13ο και 14ο μισθό:
«Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της συγκυρίας. Οι διαπραγματεύσεις για
το PSI κορυφώνονται ενώ η τρόικα επανέρχεται με νέες προτάσεις οι οποίες, κατά
την άποψή της, θα βελτιώσουν την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό
όμως δεν δικαιολογεί τις διάφορες θέσεις που κατατίθενται στις σχετικές
συζητήσεις και αφορούν στη συνολική ανατροπή του μοντέλου των εργασιακών
σχέσεων στη χώρα μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο αυτό έχει
διαμορφωθεί με βάση νομικές μας υποχρεώσεις, που απορρέουν από διεθνείς
συμβάσεις που έχει υπογράψει και κυρώσει με νόμο η χώρα μας, στο πλαίσιο του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Δεν μπορεί να τίθεται θέμα κατάργησης της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Δεν μπορεί να ορίζεται ως όρος
ανταγωνιστικότητας η μείωση ή και κατάργηση ακόμη, του 13ου και 14ου μισθού
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η ήδη μεγάλη μείωση εισοδήματος έχει πλήξει καίρια
την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος έχει ταχθεί εξ αρχής υπέρ μέτρων που στηρίζουν το εισόδημα και στη
λογική αυτή υποστηρίζει την άποψη ότι εάν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στο
μισθολογικό μοντέλο του ιδιωτικού τομέα, αυτή πρέπει να συνίσταται στη
ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού στο βασικό μηνιαίο μισθό, διασφαλίζοντας
έτσι τη σταθερή ροή εισφορών προς το ασφαλιστικό σύστημα και το εισοδηματικό
επίπεδο των εργαζομένων, δημιουργώντας έτσι συνθήκες ζήτησης καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, καθώς δεν θα μειωθούν οι ετήσιες αποδοχές. Άλλωστε πλέον
και οργανισμοί όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα κατακρίνουν επιλογές
περιορισμού των εισοδημάτων ως αντιαναπτυξιακές. Ελπίζουμε ότι η ελληνική
Κυβέρνηση δεν θα υποπέσει σε νέο εγκληματικό σφάλμα. Το γεγονός ότι μια τέτοια
πρόταση έχει προέλθει και από συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης της εμπορικής
επιχειρηματικότητας, όπως η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, δείχνει
το ευρύτερο πνεύμα συναίνεσης που η αποδοχή αυτής της άποψης μπορεί να
δημιουργήσει. Ελπίζουμε ότι δεν θα θυσιαστεί η ελληνική εργασιακή ειρήνη στο
μολώχ των διεθνών χρηματαγορών…».
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