ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Η ΓΕΕ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΩΗ ΣΩΝ ΣΡΙΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ
ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΩΝ Ε

H ΓΣΕΕ ζδωςε τθ μάχθ ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ για τθν υπεράςπιςθ των
τριετιών, τθν ιςχφ των οποίων αμφιςβθτοφν εργοδοτικζσ οργανώςεισ. Η ΓΣΕΕ
υπεραςπίςτθκε, με νομικά επιχειριματα, ότι οι προςαυξιςεισ των τριετιών δεν
ζχουν καταργθκεί, αφοφ θ αρμοδιότθτα του Υπουργοφ εργαςίασ να κακορίηει τον
κατώτατο μιςκό και θμερομίςκιο οριοκετικθκε νομοκετικά και αφορά μόνο ςτο
ελάχιςτο ποςό αναφοράσ, χωρίσ να κιγοφν οι διατάξεισ των προςαυξιςεων των
τριετιών, οι οποίεσ εξακολουκοφν να ιςχφουν κανονικά.
Ο ΣΕΒ και άλλεσ εργοδοτικζσ οργανώςεισ υποςτιριξαν ότι οι νομοκετικζσ διατάξεισ
για τισ τριετίεσ που, εκτόσ των άλλων, αποτζλεςαν επί ςειρά ετών περιεχόμενο των
Εκνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάςεων Εργαςίασ, ζχουν καταργθκεί. Η ΓΣΕΕ
όρκωςε ανάχωμα υπεράςπιςθσ των επιδομάτων τριετιών ςτο Συμβοφλιο τθσ
Επικρατείασ,

με ςκοπό να επιβεβαιωκεί θ ιςχφσ τουσ, ώςτε να μθν επζλκει

χειροτζρευςθ των μιςκολογικών όρων εργαςίασ μεγάλου αρικμοφ εργαηομζνων,
που αμείβονται με τον κατώτατο μιςκό.

Τθν ίδια μζρα ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, θ ΓΣΕΕ υπεραμφνκθκε του κφρουσ και
τθσ ιςχφοσ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ με τθν οποία κθρφχκθκε γενικά υποχρεωτικι
θ από 30-7-2018 κλαδικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ «Για τουσ όρουσ αμοιβθσ
και εργαςίασ των εργαζομένων ςε επιχειρθςεισ μεταλλευτικέσ, λιγνιτωρυχείων
ορυχείων, επεξεργαςίασ εμπλουτιςμοφ θ μεταποίηςησ μεταλλευμάτων ορυκτών,
μελετών και εκμετάλλευςησ».

Η ΓΣΕΕ υποςτιριξε ότι πρζπει να εξακολουκιςουν να ιςχφουν ςε όλουσ τουσ
εργαηόμενουσ του κλάδου οι όροι τθσ επεκτακείςασ ΣΣΕ, παρά τθν προςπάκεια
του Συνδζςμου Μεταλλευτικών Επιχειριςεων, ο οποίοσ ηθτά τθν ακφρωςθ τθσ
απόφαςθσ αυτισ και τθν (ςυνακόλουκθ) αποδζςμευςθ των επιχειριςεων του
κλάδου από τουσ όρουσ τθσ ςυλλογικισ ρφκμιςθσ, με ςκοπό τθ μείωςθ των μιςκών
ςτα κατώτατα όρια.
Η άρνθςθ των εργοδοτικών οργανώςεων να παράςχουν τα αναγκαία ςτοιχεία των
μελών τουσ, ςυχνά δυςχεραίνει τθν δυνατότθτα του Υπουργοφ εργαςίασ να
κθρφςςει γενικά υποχρεωτικι μια κλαδικι ςςε. Η δυνατότθτα αυτι, άλλωςτε, ζχει
ιδθ ναρκοκετθκεί με τισ πρόςφατεσ ρυκμίςεισ του ν. 4635/2019, που παρζχει ςε
επιχειριςεισ ευρζα περικώρια εξαιρζςεων από μζροσ ι το ςφνολο τθσ ςυλλογικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι διαιτθτικισ απόφαςθσ, που κθρφςςεται υποχρεωτικι.
Στο πλαίςιο αυτό επικαιροποιείται για μια ακόμθ φορά θ κζςθ τθσ ΓΣΕΕ για τθν
ανάγκθ άρςθσ όλων των περιοριςμών και διευκόλυνςθσ τθσ επζκταςθσ ςςε και δα,
που εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον και τθν ανάγκθ φπαρξθσ ομοιόμορφων όρων
εργαςίασ ςτον κλάδο, αποτρζποντασ τον ακζμιτο ανταγωνιςμό μεταξφ των
επιχειριςεων, που γίνεται με βάςθ το μιςκολογικό κόςτοσ.
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