ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η ΓΕΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΩΣΑΣΟΤ ΜΙΘΟΤ
Η αφξθςθ του κατϊτατου μιςκοφ που ανακοινϊκθκε, χρθςιμοποιείται ωσ φφλλο
ςυκισ για τθ μθ αποδοχι του κυρίαρχου αιτιματοσ τθσ ΓΕΕ, για άμεςθ
επαναφορά του κατϊτατου μιςκοφ ςτα 751 ευρϊ, χωρίσ διακρίςεισ και με
ταυτόχρονθ νομοκζτθςθ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ αρμοδιότθτασ του εφεξισ
κακοριςμοφ του κατϊτατου μιςκοφ και θμερομιςκίου, για όλουσ τουσ
εργαηόμενουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςτθν Εκνικι Γενικι υλλογικι
φμβαςθ Εργαςίασ (ΕΓΕ).
Η ΓΕΕ κεωρεί επί τθσ αρχισ, ότι θ αφξθςθ του κατϊτατου μιςκοφ είναι
επιβεβλθμζνθ και κινείται ςε κετικι κατεφκυνςθ, κζτει όμωσ για μία ακόμα
φορά τα ερωτιματα που αναδεικνφουν τθν πραγματικότθτα:
1. Είναι πραγματικι θ αφξθςθ; Η αφξθςθ κατά περίπου 11% του κατϊτατου μιςκοφ
αντιςτακμίηει ςτο μιςό τθν απϊλεια του βιοτικοφ επιπζδου των εργαηομζνων που
επιβλικθκε το 2012. Πρζπει ωςτόςο να ςθμειωκεί ότι εάν παράλλθλα εφαρμοςτεί
θ ιδθ ψθφιςμζνθ μείωςθ του αφορολόγθτου, θ αφξθςθ αυτι κα εξανεμιςτεί από
τθ φορολογία, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ιδθ οι εργαηόμενοι είναι τα μεγάλα
υποηφγια και πικανά τα πιο ςυνεπι του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. Οι εργαηόμενοι
κα κλθκοφν να επιςτρζψουν ςτο Κράτοσ ςχεδόν ολόκλθρο το ποςό τθσ αφξθςθσ,
κακϊσ μεγάλο μζροσ του αφορολογιτου, μζχρι τϊρα ειςοδιματόσ τουσ ,κα
φορολογείται πλζον με ςυντελεςτι 22%, ςφμφωνα με τα μζχρι τϊρα ιςχφοντα.
2. Λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ βιοποριςμοφ των εργαηομζνων; Είναι
απαράδεκτο, ιδιαίτερα μετά τθν πολυδιαφθμιηόμενθ τυπικι ζξοδο από τα
Μνθμόνια, να ενεργοποιείται ο μνθμονιακόσ νόμοσ του 2013 με προκλθτικι
απουςία από τα κριτιρια αναφοράσ τθσ βιοποριςτικισ λειτουργίασ του μιςκοφ,
όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν απόφαςθ τθσ επιτροπισ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ
ςτθν οποία προςζφυγε θ ΓΣΕΕ. Τθ δυνατότθτα δθλαδι των εργαηομζνων να
καλφπτουν τισ βιοτικζσ ανάγκεσ τουσ από το μιςκό τουσ, δεδομζνου μάλιςτα ότι
μετά τθ διοικθτικι παρζμβαςθ τθσ 6θσ ΠΥΣ το 2012 και τισ μειϊςεισ ςτουσ μιςκοφσ
και τα επιδόματα που επζβαλε ςτθν τότε ιςχφουςα ΕΓΣΣΕ, ςε ςυνδυαςμό και με τθν
εκρθκτικι αφξθςθ των ελαςτικϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ, θ αγοραςτικι ικανότθτα
του κατϊτατου μιςκοφ ζχει μειωκεί δραματικά.
3. Η αφξθςθ αυτι κα ζχει αναδρομικό χαρακτιρα για το 2018; Η Κυβζρνθςθ
αποφεφγει να πει κι εδϊ τθν αλικεια, ότι δθλαδι θ αφξθςθ κα δοκεί εφάπαξ για το
2019(και μάλιςτα από 1/2/19 δθλ. για 11 μινεσ), ενϊ δεν κα πραγματοποιθκεί νζα
διαδικαςία αφξθςθσ του κατϊτατου μιςκοφ για το 2019. Κυβερνθτικοί

αξιωματοφχοι ζχουν δθλϊςει ρθτά, ότι επόμενθ διαδικαςία ρφκμιςθσ του
κατϊτατου μιςκοφ/θμερομιςκίου κα γίνει το 2020. Επίςθσ θ Κυβζρνθςθ δεν λζει ότι
ο νόμοσ, που κριαμβολογϊντασ αξιοποιεί, δεν αναφζρεται ςε «αφξθςθ» του
κατϊτατου μιςκοφ, αλλά για «ρφκμιςι» του με αποτζλεςμα ανά πάςα ςτιγμι και
ςτα χζρια τθσ όποιασ Κυβζρνθςθσ ο μθχανιςμόσ αυτόσ να είναι εργαλείο νζασ
ςυμπίεςθσ του ελάχιςτου εργατικοφ ειςοδιματοσ.
4. Διαςφαλίηονται κεμελιϊδεισ ςυλλογικζσ κατακτιςεισ των εργαηομζνων; Η
Κυβζρνθςθ κριαμβολογεί γιατί εφάρμοςε αυτό που το 2013, όταν κεςπίςτθκε,
ταυτιηόμενθ με τθ ΓΣΕΕ, ανακεμάτιηε εμφατικά και καταψιφιηε ωσ αξιωματικι
αντιπολίτευςθ. Ο μνθμονιακόσ αυτόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ του κατϊτατου μιςκοφ,
που ξαναψιφιςε θ παροφςα Κυβζρνθςθ τον Αφγουςτο του 2015 με το τρίτο
μνθμόνιο, κζλει το Κράτοσ ςε ρόλο απόλυτου ρυκμιςτι του ειςοδιματοσ των
εργαηομζνων ςτον Ιδιωτικό Τομζα και ςυνεπϊσ επιδιϊκει να κρατιςει
αποδυναμωμζνθ τθ δφναμθ των ςυνδικάτων να διαπραγματεφονται, να πιζηουν και
να ρυκμίηουν τελικά τον κατϊτατο μιςκό. Γιατί ζτςι ελζγχει κυρίωσ ζνα μεγάλο
κομμάτι τθσ κοινωνικισ πολιτικισ που ςχετίηεται με τον κατϊτατο μιςκό, όπωσ τα
επιδόματα ανεργίασ και το κόςτοσ των προγραμμάτων απαςχόλθςθσ. Αυτό όμωσ
που δεν γίνεται αντιλθπτό είναι ότι απομακρφνοντασ τισ εργοδοτικζσ οργανϊςεισ
από το τραπζηι των πραγματικϊν ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων με τθ ΓΣΕΕ,
δίνουν τον τόνο ςτθν εργοδοςία να μθν διαπραγματεφεται με όλεσ τισ οργανϊςεισ
των εργαηομζνων που υπογράφουν ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ και εδϊ θ
ευκφνθ τθσ είναι τεράςτια.
5. Ποια είναι θ πραγματικότθτα για τθν κατάργθςθ του υποκατϊτατου μιςκοφ ςε
βάροσ των νζων εργαηομζνων ζωσ 25 χρονϊν; Η κατάργθςθ τθσ επαίςχυντθσ
διάταξθσ για τον υποκατϊτατο μιςκό των νζων ζωσ 25 χρονϊν είναι υποχρζωςθ τθσ
Ελλάδασ για ςυμμόρφωςθ ιδθ από το 2017 ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ για
παραβίαςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Χάρτθ του αρμόδιου ελεγκτικοφ οργάνου
του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, φςτερα από τθν προςφυγι το 2014 τθσ ΓΣΕΕ. Όπωσ
και θ κατάργθςθ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου των 12 μθνϊν χωρίσ τθν καταβολι
αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ απόλυςθσ, οι παραβιάςεισ ςτθ ρφκμιςθ του χρόνου
εργαςίασ των εργαηομζνων, οι παραβιάςεισ ςτθν ίςθ μεταχείριςθ των νζων
μακθτευομζνων εργαηομζνων, θ παραβίαςθ του δικαιϊματοσ των εργαηομζνων να
ςυμμετζχουν ςτον κακοριςμό και τθ βελτίωςθ των όρων και των ςυνκθκϊν
εργαςίασ τουσ. Μετά τθν ιςτορικι αυτι απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ,
που ακολουκεί τισ αποφάςεισ τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ για ςοβαρζσ
παραβιάςεισ ςτθ ςυνδικαλιςτικι ελευκερία, αλλά και τθν απόφαςθ 2307/2014 του
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, δικαιϊνεται θ αδιάκοπθ και επίμονθ προςπάκεια τθσ
ΓΣΕΕ από το 2010 για τθν ακφρωςθ των αντεργατικϊν μνθμονιακϊν μζτρων και
επιςτρζφεται θ λάςπθ πίςω ςε όςουσ προςπακοφν να ςυκοφαντιςουν τουσ αγϊνεσ
τθσ.
6. Η αφξθςθ αυτι διαςφαλίηει ςυνολικά τθν ζννοια του κατϊτατου μιςκοφ και
του κατϊτατου θμερομιςκίου για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ; Με τθ διαδικαςία
ρφκμιςθσ του 2013 που εφαρμόηει θ Κυβζρνθςθ, ωσ κατϊτατοσ
μιςκόσ/θμερομίςκιο νοείται βάςει του νόμου «… μία μοναδικι αξία ( ποςό )
αναφοράσ». Η διάταξθ αυτι απθχεί τθ διατιρθςθ ςε ιςχφ τθσ μνθμονιακισ
δζςμευςθσ για φαλκίδευςθ του ειςοδιματοσ των αμειβόμενων με τον κατϊτατο
μιςκό, κακϊσ δεν περιλαμβάνονται οι δφο μεγάλεσ κατακτιςεισ τθσ εργατικισ τάξθσ
ςτθν Εκνικι Γενικι ΣΣΕ, δθλαδι οι τριετίεσ και το επίδομα γάμου. Αποςιωπάται

βζβαια θ διατιρθςθ ςε ιςχφ τθσ μνθμονιακισ διάταξθσ για το πάγωμα των
τριετιϊν…μζχρι θ ανεργία να πζςει κάτω από το 10%....
Το πλιγμα ςτθν Εκνικι Γενικι ΣΣΕ και ςτισ κατακτιςεισ των εργαηομζνων που
ςυντελζςκθκε το 2012 παραμζνει καίριο παρά τθν πολυδιαφθμιηόμενθ ζξοδο από
τα μνθμόνια και τθν επιςτροφι ςτθν κανονικότθτα. Είναι πλιγμα ςε ζναν κεςμό
διαςφάλιςθσ των ορίων αςφαλείασ ςτθν αμοιβι και τουσ όρουσ εργαςίασ όλων των
εργαηομζνων ςτθν ελλθνικι επικράτεια, που μζςω αυτοφ κατορκϊκθκε ςτθ δίνθ
τθσ κρίςθσ να διατθρθκοφν αρχικά τα 751,39€ (βαςικόσ μιςκόσ) και τα 33,57€
(βαςικό θμερομίςκιο) χωρίσ θλικιακό κριτιριο και υποκατϊτατο μιςκό, με το
επίδομα γάμου και με 3 τριετίεσ για τουσ υπαλλιλουσ και 6 για τουσ
εργατοτεχνίτεσ.
Η ΓΕΕ δίνει ςτθ δθμοςιότθτα τουσ πλιρεισ πίνακεσ τθσ επαναφοράσ του
κατϊτατου μιςκοφ ςτο πλαίςιο τθσ Εκνικισ Γενικισ Ε, όπωσ ςτακερά διεκδικεί.
Αυτζσ ιταν οι κατακτιςεισ των αγϊνων των εργαηομζνων και μόνο αυτϊν μζςα
ςτθν κρίςθ.
Γι’αυτζσ θ ΓΕΕ ωσ ςυντονιςτισ των Ομοςπονδιϊν και των Εργατικϊν Κζντρων ζχει
υποχρζωςθ να ςυνεχίςει να αγωνίηεται και αυτό κα πράττει.
Εκνικι Γενικι Ε 2010-2012
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΩΣΑΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΣΩΝ

Κατθγορία εργαηομζνων

ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ ΕΓΕ 2010

&

1/7/2011 – 30/6/2012

χρόνια υπθρεςίασ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

Εργατοτεχνίτεσ/τριεσ
1.

Χωρίσ προχπθρεςία

33,57 €

36,92 €

2.

Με 1 τριετία

34,80 €

38,16 €

3.

Με 2 τριετίεσ

36,46 €

39,83 €

4.

Με 3 τριετίεσ

38,11 €

41,47 €

5.

Με 4 τριετίεσ

39,78 €

43,14 €

6.

Με 5 τριετίεσ

41,43 €

44,80 €

7.

Με 6 τριετίεσ

43,11 €

46,47 €

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΩΣΑΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΘΩΝ
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
Κατθγορία εργαηομζνων

ΜΙΘΟ ΕΓΕ 2010

&

1/7/2011 – 30/6/2012

χρόνια υπθρεςίασ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

Τπάλλθλοι
1.

Χωρίσ προχπθρεςία

751,39 €

826,54 €

2.

Με 1 τριετία

813,99 €

889,13 €

3.

Με 2 τριετίεσ

887,99 €

963,13 €

4.

Με 3 τριετίεσ

961,99 €

1037,13 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ

