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ΜΕ ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΗΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΑΝΣΑ Η ΓΕΕ ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΙΕΣΙΕ

Επιςτολι προσ τθν Υπουργό εργαςίασ, θ οποία κοινοποιείται ςτο ςφνολο
των εργοδοτικών φορζων απζςτειλε ςιμερα θ ΓΣΕΕ, μετά τθ ςφγχυςθ
που ζχει προκλθκεί από τισ ςχετικζσ ανακοινώςεισ για τισ τριετίεσ.
Η Συνομοςπονδία ξεκακαρίηει ότι οι τριετίεσ αποτελοφν κατάκτθςθ των
εργαηομζνων και καλεί το Υπουργείο Εργαςίασ να καταργιςει άμεςα τισ
μνθμονιακζσ διατάξεισ που περιορίηουν τα δικαιώματα των εργαηομζνων,
επιτείνουν τθ ςφγχυςθ και ενιςχφουν τθν εργοδοτικι παραβατικότθτα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ

Aκολουθεί η σχετική επιστολή

Προσ
την Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικθσ Αςφάλιςησ & Κοινωνικθσ Αλληλεγγφησ
κα Ε. Αχτςιόγλου
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Θέμα: Εφαρμογθ κατώτατου μιςιοφ/ημερομιςιίου –
Οι τριετίεσ αποτελοφν ελάχιςτα όρια προςταςίασ των εργαζομένων
Κυρία Υπουργέ,
Αποτελεί πλζον γεγονόσ ότι με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 4241/127 (ΦΕΚ
Β΄173/31-1-2019) αυξικθκε ενιαία για όλουσ του εργαηόμενουσ ο κατώτατοσ
μιςκόσ και το κατώτατο θμερομίςκιο ςτα 650 ευρώ και 25,09 ευρώ αντίςτοιχα.
Αποτελεί εξίςου γεγονόσ ότι θ ενιαία αφξθςθ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ,
χωρίσ θλικιακι διάκριςθ αποτελεί τθν οφειλόμενθ ςυμμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ
Κυβζρνθςθσ ςτισ αποφάςεισ από τα ελεγκτικά όργανα του Συμβουλίου τθσ
Ευρώπθσ και τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ για τον παράνομο χαρακτιρα
τθσ διάκριςθσ ςε βάροσ των νζων ζωσ 25 ετών, που εκδόκθκαν φςτερα από τισ
προςφυγζσ τθσ ΓΣΕΕ.
Σασ είναι γνωςτζσ οι πάγιεσ κζςεισ τθσ ΓΣΕΕ για τθν αποκατάςταςθ του
περιεχομζνου και τθσ κακολικότθτασ τθσ Εκνικισ Γενικισ ΣΣΕ, βάςει των
οποίων θ Συνομοςπονδία αρνικθκε να ςυμμετάςχει ςτθν πανθγυρικι
ενεργοποίθςθ το 2019 των μνθμονιακών μζτρων (ν. 4093/2012 και ν.
4172/2013) και τθ κεςμοκζτθςθ τθσ ευκείασ παρζμβαςθσ του Κράτουσ ςτισ
ελεφκερεσ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ, με τον προςδιοριςμό του κατώτατου
μιςκοφ και θμερομιςκίου.
Είναι προφανζσ ότι θ Κυβζρνθςθ δεν ανζλαβε μόνο το ρόλο του
απόλυτθ ρυκμιςτι του κατώτατου μιςκοφ και θμερομιςκίου, αλλά ανζλαβε
εξίςου και τθν ευκφνθ να διαφυλάξει τθν παρακατακικθ των εργατικών
αγώνων και κατακτιςεων τθσ ΓΣΕΕ, άρα και όλων των εργαηομζνων, μζςω τθσ
Εκνικισ Γενικισ ΣΣΕ, που αφοροφν ςτθν αναγνωριςτζα προχπθρεςία των
εργαηομζνων (6 τριετίεσ από 5% για τουσ εργατοτεχνίτεσ και 3 τριετίεσ από 10%
για τουσ υπαλλιλουσ).
Σθμειώνεται ότι τα κατώτατα αυτά όρια προςταςίασ των εργαηομζνων,
που κεςμοκετικθκαν διαχρονικά μζςω Εκνικών Γενικών ΣΣΕ, κατοχυρώκθκαν
τυπικά και μζςω τθσ νομοκεςίασ με ςειρά νομοκετικών διατάξεων, οι οποίεσ
παραμζνουν ςε ιςχφ. Συγκεκριμζνα και ςε ό,τι αφορά τθν προχπθρεςία των
εργαηομζνων, θ ςφνκεςθ των τριετιών περιλαμβάνεται ςτα ςτοιχεία (γ) i) και δ)
τθσ υποπαρ.ΙΑ.11.3 του άρκρου πρώτου του ν. 4093/2012 (χωρίσ πλζον τθν
θλικιακι διάκριςθ).
Είναι προφανζσ ότι θ ενεργοποίθςθ του άρκρου 103 του ν. 4172/2013
(άρκρο 2, ν. 4564/2018) αφορά αποκλειςτικά ςτθ διαδικαςία – μθχανιςμό
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διαμόρφωςθσ του νομοκετικά πλζον κακοριηόμενου νόμιμου κατώτατου
μιςκοφ και θμερομιςκίου και όχι τισ μθ καταργθμζνεσ και ςυνεπώσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τθν προςαφξθςι τουσ λόγω προχπθρεςίασ.
Δυςτυχώσ ιδθ από τθν ίδια θμζρα ανακοίνωςθσ τθσ αφξθςθσ του
κατώτατου μιςκοφ, είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ κατευκυνόμενα
δθμοςιεφματα που δθμιουργοφν ςφγχυςθ ωσ προσ τα ιςχφοντα,
προςπακώντασ να παγιώςουν ωσ νόμιμθ τθν εργοδοτικι παραβατικότθτα ωσ
προσ τθν καταβολι του νζου κατώτατου μιςκοφ και του κατώτατου
θμερομιςκίου για πλιρθ απαςχόλθςθ ςτουσ εργαηόμενουσ χωρίσ καμία
προςαφξθςθ.
Η ςφγχυςθ αυτι επιτείνεται τόςο από το γεγονόσ ότι θ υπ.αρικμ.
πρωτ.7613/395/18-2-2019 Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εργαςίασ δεν παίρνει
ςαφι κζςθ ωσ προσ το κζμα τθσ αναγνώριςθσ του χρόνου προχπθρεςίασ των
εργαηομζνων, όςο και από τθ διατιρθςθ ςε ιςχφ διατάξεων που περιορίηουν τα
κατώτατα όρια προςταςίασ των εργαηομζνων, όπωσ κατ’εξοχιν είναι οι
διατάξεισ που αναςτζλλουν επ’αόριςτον τθν προςαφξθςθ λόγω προχπθρεςίασ
του κατώτατου μιςκοφ μετά τθν 14-2-2012 παράλλθλα με τθν άνιςθ
μεταχείριςθ ωσ προσ τθν προχπθρεςία των μακροχρόνια ανζργων που
αμείβονται με τον κατώτατο μιςκό, αλλά και αυτζσ που περιορίηουν τθ
μετενζργεια των όρων ΣΣΕ που ζλθξε.
Με βάςθ τα παραπάνω και με ςκοπό τθν άμεςθ αντιμετώπιςθ τθσ
επικρατοφςασ κατάςταςθ ςφγχυςθσ, θ παράταςθ τθσ οποίασ κα εμπεδώςει τθν
προςαρμοηόμενθ εργοδοτικι παραβατικότθτα (μζςω πχ τθσ μετατροπισ των
ςυμβάςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε μερικισ για τθν αποφυγι καταβολισ τθσ
αφξθςθσ του κατώτατου μιςκοφ και θμερομιςκίου), ηθτοφμε:
α) τθ ρθτι κατάργθςθ των μνθμονιακών διατάξεων που περιορίηουν το
δικαίωμα προςαφξθςθσ λόγω προχπθρεςίασ των εργαηομζνων (άρκρο 4 ΠΥΣ
6/2012, ςτοιχεία ςτ) τθσ υποπαρ.ΙΑ.11.3 του άρκρου πρώτου του ν.
4093/2012), των διατάξεων που ειςαγάγουν άνιςθ μεταχείριςθ των
μακροχρόνια άνεργων που αμείβονται με τον κατώτατο μιςκό ωσ προσ τθν
προχπθρεςία τουσ (ςτοιχείo (γ) iii) τθσ υποπαρ.ΙΑ.11.3 του άρκρου πρώτου του
ν. 4093/2012) και των διατάξεων που δθμιουργοφν ςφγχυςθ ωσ προσ τθ
διαμόρφωςθ του κατώτατου μιςκοφ (ςτοιχείo ε) τθσ υποπαρ.ΙΑ.11.3 του
άρκρου πρώτου του ν. 4093/2012)
β) τθ ρθτι κατάργθςθ όλων των μνθμονιακών διατάξεων που περιορίηουν
εργατικά δικαιώματα μζςω παρεμβάςεων ςτθ διαδικαςία και το περιεχόμενο
των ελεφκερων ςυλλογικών διαπραγματεφςεισ με ρθτι αποκατάςταςθ των
ρυκμίςεων του Ν. 1876/1990 (κατάργθςθ ΠΥΣ 6/2012, Ν. 4046/2012, Ν.
4093/2012, Ν. 4144/2013)
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γ) τθ ρθτι κατάργθςθ των μνθμονιακών διατάξεων που επιτρζπουν ςτο Κράτοσ
να ρυκμίηει μονομερώσ τον κατώτατο μιςκό και το θμερομίςκιο και
δθμιουργοφν ςφγχυςθ για τθν ζννοια των κατώτατων αποδοχών των
εργαηομζνων, με ρθτι αποκατάςταςθ τθσ διαδικαςίασ, του περιεχομζνου και
τθσ κακολικότθτασ τθσ Εκνικισ Γενικισ ΣΣΕ (κατάργθςθ ΠΥΣ 6/2012, Ν.
4046/2012, Ν. 4093/2012, Ν. 4172/2013, Ν. 4564/2018).
Με τιμι
Ο Πρόεδροσ

Γιάννθσ Παναγόπουλοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Νικόλαοσ Κιουτςοφκθσ
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