19 Ννεκβξίνπ 2020

133

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σηελ θνξύθσζε ηεο ξαγδαία επηδεηλνύκελεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζε παγθόζκην
επίπεδν, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, ζε απόιπηε επζπγξάκκηζε κε ηηο δηαρξνληθέο απόςεηο ηνπ Δηνηθεηή ηεο
ΑΑΔΕ ζηηο 12.11.2020 εηζάγεη ζε δηαβνύιεπζε έλα ζρέδην Εηδηθνύ Μηζζνινγίνπ ην νπνίν δελ κπνξεί λα
απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο, θαζώο:


δελ έρεη ζηαζεξά δεδνκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηά θαη νη δηαηάμεηο ηνπ είλαη γεληθέο, αδηαθαλείο θαη
αόξηζηεο,



ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν κέξνο ζην βαζκνιόγην πνπ ζα θαηαηεζεί κεηαγελέζηεξα θαη ζα επεξεάζεη νπζηαζηηθά
ηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ελώ ηαπηόρξνλα ζα επηθέξεη πξσηόγλσξεο πνιιαπιέο κηζζνινγηθέο αληζόηεηεο
κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε κνλάδαο,



πεξηέρεη πιεζώξα εμνπζηνδνηηθώλ δηαηάμεσλ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνλ Δηνηθεηή ηεο ΑΑΔΕ κε
θαλνληζηηθέο πξάμεηο λα ξπζκίδεη θαηά ην δνθνύλ νπζηώδε δεδνκέλα γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε θαη ηελ
ακνηβή ησλ ππαιιήισλ,



δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε όηη επηιύεη κηζζνινγηθά δεηήκαηα, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζε άκεζν ρξόλν
ζα πξνθαιέζεη δηραζκό ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, εθόζνλ δε βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά
θξηηήξηα, αληίζεηα πεξηγξάθεη κεηαβιεηέο ακνηβέο, πνπ αιιάδνπλ θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην Πεξίγξακκα
Θέζεο Εξγαζίαο, νη πνζνηηθνί ζηόρνη θαη ε κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηεί ν ππάιιεινο,



ζεζπίδεη επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ακεηβόκελεο ζηηο νπνίεο κεηαβηβάδεη ηε ιήςε ησλ νπζηαζηηθώλ
απνθάζεσλ.
Τν Γεληθό Σπκβνύιην ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 16.11.2020 νκόθσλα απνθάζηζε:

 Να θαηαγγείιεη ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ Δηνηθεηή ηεο ΑΑΔΕ όηη ζηελ θνξύθσζε ηεο παλδεκίαο δε
ζεβάζηεθαλ ηνπο εξγαδόκελνπο θαη θαηέζεζαλ έλα λνκνζρέδην ηηκσξεηηθό, δηραζηηθό, γεληθόινγν θαη
αόξηζην, ην νπνίν κε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηή, δηαιύεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη
απνκαθξύλεη ηνπο εξγαδόκελνπο από ην δεκόζην ραξαθηήξα ηεο ζέζεο ηνπο.
 Να θαιέζεη ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα απνζύξεη ην ζρέδην λόκνπ από ηε δηαβνύιεπζε, γηαηί είλαη
αληηδεκνθξαηηθό, αδηαθαλέο θαη αλέληηκν θαη λα ζπλαληεζεί άκεζα κε ηηο Οκνζπνλδίεο.
 Να αλαιάβεη ε Κπβέξλεζε ην ζύλνιν ησλ λνκνζεηηθώλ πξσηνβνπιηώλ θαη λα κελ εθρσξεί ζηνλ Δηνηθεηή ην
εξγαζηαθό κέιινλ ησλ ππαιιήισλ ηεο ΑΑΔΕ.
 Να επηιύζεη νξηζηηθά ην ζέκα ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο γηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, κέζσ λνκνζεηηθήο
ξύζκηζεο θαη όρη κέζσ αόξηζησλ θαη δηραζηηθώλ ξπζκίζεσλ.
 Να πξνθεξύμεη 24σξε πξνεηδνπνηεηηθή απεξγία γηα ηηο 24 Ννεκβξίνπ 2020 ελάληηα ζην αληεξγαηηθό θαη
δηαζπαζηηθό λνκνζρέδην ηνπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ ηεο ΑΑΔΕ.

