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Γ. Βρούηζης: Σην κρίζη θα ηην ανηιμεηφπίζοσμε όλοι μαζί, ζσνηονιζμένοι
και ενφμένοι Πολιηεία, επιτειρήζεις, εργαζόμενοι
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα έθηαθηε ζύζθεςε ηνπ Υπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ θ. Γιάννη Βρούηζη, ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα ηνπ Υπ.
Δξγαζίαο θ. Άννας ηραηινάκη, ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ θ. πύροσ
Πρφηουάληη θαη άιισλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο
θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ θ. Γιάννη Παναγόποσλο (ΓΣΔΔ), θ. πύρο
Θεοδφρόποσλο (ΣΔΒ), θ. Γεώργιο Καρανίκα (ΔΣΔΔ), θ. Ιφάννη Βαθειαδάκη
(ΓΣΔΒΔΔ), θ. Γιάννη Ρέηζο (ΣΔΤΔ) ελώ ζηε ζπλάληεζε πήξε κέξνο θαη ε
πξόεδξνο ηνπ ΔΛΙΝΥΑΔ θ. Ρένα Μπαρδάνη.
Σηελ έθηαθηε ζύζθεςε παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά οι προηάζεις ηφν
κοινφνικών εηαίρφν ζτεηικά με ηο θέμα ηοσ κορονοχού θαη εθηηκήζεθαλ ζε
βάζνο νη κέρξη ηώξα επηπηώζεηο ηεο δηάδνζεο ηνπ ηνύ ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο.
Σε έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, επζύλεο θαη ζπλαίζζεζεο ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο
πνπ έρεη δηακνξθσζεί, ζπδεηήζεθαλ όια ηα επηκέξνπο δεηήκαηα, εμεηάζηεθαλ
ιύζεηο θαη πξνηάζεηο κε απώηεξν ζθνπό λα εμαζθαιηζηεί ζην κέγηζην βαζκό ε
πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Παξάιιεια, ζσμθφνήθηκε να ζσνετιζηούν ζε ηακηικούς τρόνοσς οι
ζσνανηήζεις ηης πολιηικής ηγεζίας ηοσ Τποσργείοσ Δργαζίας με ηοσς
κοινφνικούς εηαίροσς γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ ηνύ ζε
επηρεηξήζεηο θαη εξγαδόκελνπο θαη αθνύ ηεζνύλ ππό εμέηαζε ηα νινέλα
κεηαβαιιόκελα δεδνκέλα εμάπισζεο ηνπ ηνύ.
Τέινο, απνθαζίζηεθε όηη νη πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζήκεξα ζα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζνβαξήο επεμεξγαζίαο από ην Υπνπξγείν ζην πιαίζην,
όκσο, ηεο εληαίαο δέζκεο ησλ ζπλεθηηθώλ δξάζεσλ πνπ απνθαζίδνληαη θεληξηθά
από ηελ θπβέξλεζε.
Ο Υπνπξγόο Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ θ. Γιάννης Βρούηζης δήισζε
ζρεηηθά:
«Επραξηζηώ όινπο ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζή ηνπο
ζηε ζεκεξηλή κνπ έθηαθηε πξόζθιεζε θαη, θπξίσο, γηα ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη

επζύλεο πνπ επηδεηθλύνπλ ζε απηέο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο. Σπκθσλήζακε ζε έλα
πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ από θνηλνύ αληηκεηώπηζε
ηεο απεηιήο ηνπ θνξνλντνύ, Πνιηηεία, εξγαδόκελνη, εξγνδόηεο καδί. Οη πξνηάζεηο
πνπ δηαηππώζεθαλ ζηε ζύζθεςε ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζνβαξήο
επεμεξγαζίαο θαη ζα αμηνπνηεζνύλ πνιύ ζύληνκα ζην πιαίζην ηεο επόκελεο δέζκεο
θπβεξλεηηθώλ παξεκβάζεσλ. Τν ζίγνπξν είλαη όηη θαη απηή ηελ θξίζε ζα ηελ
αληηκεησπίζνπκε ελσκέλνη, ζπληεηαγκέλνη θαη ζα ζπκβάινπλ όινη από θνηλνύ:
Πνιηηεία, επηρεηξήζεηο θαη εξγαδόκελνη».

