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Μεκαθυστέρηση τεσσάρων ετών φέρνει η κυβέρνηση την ρύθμιση που θα οδηγήσει σε νέο
κατώτατο μισθό, αλλά κι αυτόν από ...Γενάρη του 2019.
Όπωςείπε στη Βουλή η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, παρουσιάζοντας την σχετική
τροπολογία για το χρονοδιάγραμμα αύξησης του κατώτατου μισθού, "σήμερα είναι σημαντική
ημέρα για τον κόσμο της εργασίας".
Αίσθησηπροκάλεσε ωστόσο το γεγονός ότι η υπουργός δεν αναφέρθηκε στο ύψος του κατώτατου
μισθού.
Στονκατώτατο αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Π. Πολάκης ο οποίος επίσης
υποστήριξε πως "σήμερα είναι ιστορική μέρα" . Όπως είπε ο κ. Πολάκης απευθυνόμενος στην
αντιπολίτευση "η ιστορία θα γράψει ότι βάλατε τη χώρα στα μνημόνια κι εμείς την βγάλαμε. Θα
είστε οι κυβερνήσεις που κατέβασαν 25-30% τον βασικό μισθό και τώρα αυτή η κυβέρνηση αρχίζει
να τον ξανα-ανεβάζει. Ότι κόψατε 11 φορές τις συντάξεις κι εμείς δεν θα τις κόψουμε τον Γενάρη".
Ηυπουργός περιορίστηκε αυστηρά στο θέμα του κατώτατου και δεν έκανε καμία αναφορά στις
επικείμενες περικοπές των συντάξεων.
"Υλοποιούμετην κορυφαία μας δέσμευση για επιτάχυνση της διαδικασίας αύξησης του κατώτατου
μισθού. Τον Ιανουάριο του 2019 θα έχουμε νέο κατώτατο μισθό", τόνισε η κ. Αχτσιόγλου.
Ηίδια υπογράμμισε ότι σήμερα "κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για μια υπόσχεση απέναντι στην
κοινωνία. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί κεντρική στόχευση για εμάς. Η άλλη
υπόσχεση που υλοποιήσαμε είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων από τον
Αύγουστο γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός που οι εργαζόμενοι πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς.
Και ήδη έχουμε επεκτείνει 7 κλαδικές συμβάσεις που σημαίνει αύξηση των μισθών τους".
Απότη ΝΔ ο Γ. Βρούτσης άσκησε κριτική για τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στο θέμα αυτό και
για κοροϊδία των εργαζομένων, ενώ ο Θ. Θεοχαρόπουλος της ΔΗΣΥ είπε ότι ο κατώτατος πάει
από Γενάρη "γιατί τότε μπορεί να μην είστε κυβέρνηση".
Τροπολογίαγια αύξηση του κατώτατου μισθού κατέθεσαν οι ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

και του ΚΚΕ.
Κατάτη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής
αντιπολίτευσης με τους βουλευτές της δεύτερης κ.κ. Γ. Βρούτση και Κ. Τζαβάρα να κατηγορούν
την κυβέρνηση πως επί της ουσίας δεν θεσπίζει κατώτατο μισθό ύψους 751 ευρώ όπως είχε
δεσμευτεί, αλλά ξεπαγώνει την υπάρχουσα νομοθεσία που είχε θεσπιστεί επί προηγούμενων
κυβερνήσεων.
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