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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Ιουλίου 2019:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΔΣ
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής κ. Κ. Δημόπουλο και την Προϊσταμένη
ΔΙΠΑ κα Κων/να Νίκα
Κατάθεση υπομνήματος στο νέο Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη, με θέσεις και απόψεις του ΣΜΕ επί
θεμάτων αρμοδιότητάς του
Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη
Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μελέτη της Eurofound για τις εργασιακές συνθήκες και την υγεία και ασφάλεια εργασίας
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συνάντηση με την Ομοσπονδία Χειριστών για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής:

−
−
−
−
−
−
−
−

Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη
Αποστολή υπομνήματος στον νέο Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη
Παρατάσεις μεταλλευτικών παραχωρήσεων, τροποποίηση Μεταλλευτικού Κώδικα
Λειτουργία της Έκθεσης « Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη Θεσσαλονίκη
Εργασιακά: συλλογική σύμβαση εργασίας με ΟΜΕ-συλλογική σύμβαση εργασίας με
ομοσπονδία χειριστών
Συνάντηση με την Ομοσπονδία Χειριστών για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Συνέδριο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 18/11/2019
Συμμετοχή του ΣΜΕ στο 9ο διεθνές φόρουμ για τον ορυκτό πλούτο
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗΣ Κ. Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΠΑ ΚΑ
ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΑ
Στις 5-7-2019 ο Γεν. Δν/τής του ΣΜΕ είχε συνάντηση με το Γεν. Δν/τη Περιβαλλοντικής Πολιτικής κ. Κ.
Δημόπουλο και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης κα Κων/να Νίκα
στην οποία συζητήθηκαν θέματα Απλοποίησης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

−
−
−

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση της πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ, ακόμα και στις
περιπτώσεις τροποποιήσεων ή ανανεώσεων ΜΠΕ όπως και οι καθυστερήσεις, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατά τη σύνταξη της ΑΕΠΟ
Συμφώνησαν και οι δύο πλευρές ότι η λύση σε αυτό, βρίσκεται στη χρησιμοποίηση
outsourcing πιστοποιημένων μελετητών και ότι μετά τις εκλογές θα επαναπροωθήσουν στην
πολιτική ηγεσία το σχέδιο που ήδη έχει εκπονηθεί για την κανονιστική κάλυψη του θέματος
Συζητήθηκε το θέμα των σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του σταδίου των
γνωμοδοτήσεων

Το ΗΠΜ ακόμη δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να διευκολύνει και να επιταχύνει την όλη
διαδικασία. Οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες ανέφεραν ότι οι σημαντικότερες καθυστερήσεις
εμφανίζονται όταν, λόγω αλλαγής νομοθεσίας, πρέπει να διαφοροποιηθεί η ισχύουσα ΑΕΠΟ με την
υποβολή τροποποιητικής ΜΠΕ και έκδοση νέας απόφασης όρων. Αναφέρθηκε από το ΣΜΕ ότι
ακόμη και στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ΜΠΕ που δεν έχουν περιβαλλοντική επίπτωση, αυτές
περνάνε από γνωμοδότηση φορέων ενώ ο νόμος προβλέπει απλή ενημέρωση. Συμφωνήθηκε και
οι δύο πλευρές να εξετάσουν το θέμα και να προτείνουν λύσεις.

Συζητήθηκε επίσης η αλλαγή λεκτικής διατύπωσης του Ν. 4014/2011 στο σκέλος των
γνωμοδοτήσεων και των χρόνων εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται ώστε να ξεπεραστεί
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το πρόβλημα που δημιουργείται από την απόφαση του ΣτΕ. Με την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να
προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης χωρίς τη γνωμοδότηση του φορέα, απορρίπτοντας αυτά
που γράφονται στο Ν. 4014 ότι μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας για απάντηση,
θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι θετική.

•

Έγινε αναφορά στις καθυστερήσεις που εμφανίζονται στην έγκριση τροποποίησης των ΜΠΕ
όταν ακόμη και σε μικρές αλλαγές συνοδών της εξόρυξης έργων (πχ νέα πρατήρια
καυσίμων) χρειάζεται κατάθεση τροποποιητικής μελέτης, με μεγάλους χρόνους
καθυστέρησης στην έκδοση νέων όρων.

Συμφωνήθηκε να συσταθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή ΣΜΕ και υπηρεσιακών παραγόντων,
για να εξετάσει όλο το θέμα των τροποποιήσεων και να προτείνει λύσεις που θα επιταχύνουν τις
διαδικασίες εγκρίσεων.

•

Έγινε αναλυτική συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην αδειοδότηση
εξορυκτικών αποβλήτων (ασάφειες και κενά νομοθεσίας, αυθαίρετες ερμηνείες ισχύουσας
νομοθεσίας, απαιτήσεις πέραν της κείμενης μεταλλευτικής νομοθεσίας, κενά στους
χαρακτηρισμούς των αποβλήτων και στην αντιμετώπισή τους, προβλήματα στην
αδειοδότηση εγκαταστάσεων).

Επειδή τα εξορυκτικά απόβλητα στη χώρα μας είναι πολύ πεπερασμένα σε είδος, φύση και τρόπους
διαχείρισής τους, συμφωνήθηκε να συσταθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή και του ΣΜΕ,
προκειμένου να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, γενικές αλλά και case by case.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΝ Κ. Κ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΜΕ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
Τέθηκε από το ΣΜΕ υπόψη του κ, Υπουργού τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, προτείνοντας
λύσεις ή μεθοδεύσεις επίλυσής τους. Συγκεκριμένα αναφερθήκαμε στα προβλήματα της
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περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των ΜΠΕ και στην έκδοση
των ΑΕΠΟ, οι δυσκολίες αδειοδότησης εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών, τα
προβλήματα αδειοδότησης εξορυκτικών αποβλήτων, η επιβολή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
στα έργα, τα προβλήματα με την οριοθέτηση των υδατορεμάτων και η διαχείριση υδάτων σε
εξορυκτικά έργα. Σ' ότι αφορά τα δασικά αναφερθήκαμε στην άδεια έγκρισης επέμβασης ,τις
επιστροφές- παραδόσεις αποκαταστημένων δασικών εκτάσεων, τις ασάφειες χαρακτηρισμού
δασικών περιοχών και ιδιοκτησιακού καθεστώτος χορτολιβαδικών εκτάσεων, τον προσδιορισμό
ανταλλάγματος χρήσης και στην αναδιατύπωση του δασικού νόμου 4280/2014. Στα χωροταξικά
ζητήσαμε να τροποποιηθούν τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια και να ολοκληρωθεί το Ειδικό
Χωροταξικό για τις ΟΠΥ.
Επίσης ζητήσαμε τροποποιήσεις του Ν.4512/2018 και εξασφάλιση ομαλούς λειτουργίας των
υφιστάμενων λιγνιτικών ορυχείων, μέχρι κανονικής εξοφλήσεως- εξαντλήσεως των κοιτασμάτων.
Τέλος αναφερθήκαμε στις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων και στις μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο
προσωπικό στην παραγωγή.

Επισυνάπτεται το σχετικό υπόμνημα που του κατατέθηκε :

Κύρια θέματα που απασχολούν την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία και θέτουμε υπόψη σας είναι:

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις ΜΠΕ - έκδοση ΑΕΠΟ
Παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση πληρότητας των φακέλων ΜΠΕ
Παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στη φάση των γνωμοδοτήσεων των εμπλεκόμενων
φορέων και υπηρεσιών. Ακόμη και στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ΜΠΕ που δεν έχουν
περιβαλλοντική επίπτωση, περνούν από γνωμοδότηση φορέων, ενώ ο νόμος προβλέπει
απλή ενημέρωση
Εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις τροποποιήσεων των ΜΠΕ, ακόμη
και σε μικρές αλλαγές συνοδών της εξόρυξης έργων, χωρίς ιδιαίτερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Σημειώνονται καθυστερήσεις και στη σύνταξη και την υπογραφή των ΑΕΠΟ από τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Προτάσεις
Σύσταση ομάδας εργασίας από κοινού ΣΜΕ και Δημοσίων Υπηρεσιών, για να επεξεργαστεί
συγκεκριμένες λύσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις, ώστε να μειωθούν οι
καθυστερήσεις
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Πλήρης αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου στη διαδικασία
αδειοδότησης (σήμερα αξιοποιείται ελάχιστα)
Να τεθεί σε ενέργεια το outsourcing σε πιστοποιημένους μελετητές.
2. Αδειοδότηση εξορυκτικών έργων εντός προστατευόμενων περιοχών
Οι απαιτήσεις της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες
κατηγορίας Α (135/Β/27.1.14, τροποποίηση ΚΥΑ 1915/2018 ΦΕΚ Β304) εντός
2

προστατευόμενων περιοχών, ακόμη και όταν το έργο είναι υπόγειο, εκατοντάδες μέτρα
κάτω από την επιφάνεια είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και υψηλού μη ανταποδοτικού κόστους
Η μη ολοκλήρωση της Εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και σχεδίων
διαχείρισης (τώρα γίνεται μία προσπάθεια), οδηγεί σε αυθαίρετες εκτιμήσεις των
εμπλεκόμενων φορέων και των υπηρεσιών, εις βάρος της αδειοδότησης εξορυκτικού έργου
Προτάσεις
Ολοκλήρωση των ΕΠΜ και των σχεδίων διαχείρισης και περιγραφή της διαδικασίας
αξιοποίησης ορυκτών πόρων
Εφαρμογή της NATURA Guidance της Commission
3. Aδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων
Η σημερινή αδειοδότηση των εξορυκτικών αποβλήτων χαρακτηρίζεται από ασάφειες και κενά
νομοθεσίας, από αυθαίρετες ερμηνείες ισχύουσας νομοθεσίας, απαιτήσεις πέραν της κείμενης
μεταλλευτικής νομοθεσίας και κενά στους χαρακτηρισμούς των αποβλήτων και την αντιμετώπισή
τους.
Πρόταση
Σύσταση κοινής ομάδας εργασίας ΣΜΕ και ΥΠΕΝ για να αντιμετωπίσει όλο το θέμα διαχείρισηςαδειοδότησης εξορυκτικών αποβλήτων και να προτείνει λύσεις στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου.
4. Επιβολή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
Και μόνο ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται από τρεις κανονιστικές ρυθμίσεις (ΠΔ 148/2009 περί
περιβαλλοντικής ευθύνης, ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-09 «Οδηγία διαχείρισης μεταλλευτικών
αποβλήτων», ΚΥΑ αριθμ .οικ. 1915/2-2-2018 ΦΕΚ Β 304) οδηγεί σε κανονιστικές ασάφειες,
επικαλύψεις και σχετικότητα εκτιμήσεων των αδειοδοτικών αρχών για την επιβολή
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων.
Πρόταση
Σύσταση επιτροπής από νομικούς συμβούλους ΥΠΕΝ, ΣΕΒ, ΣΜΕ κ.λπ. `για αξιολόγηση του
κανονιστικού πλαισίου και επαναπροσέγγισή του. Δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης προς την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.
5. Υδατορέματα
Το θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης υδατορεμάτων δημιουργεί προβλήματα και καθυστερήσεις στη
μεταλλευτική δραστηριότητα.
Πρόταση
Θα πρέπει να θεσπιστεί απλούστερη διαδικασία για την οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των
μεταλλευτικών περιοχών, η οποία να σχετίζεται με τα προβλεπόμενα στη μεταλλευτική νομοθεσία.
Επίσης θα πρέπει να αποσταλούν σαφείς οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειών, έτσι ώστε να μην ερμηνεύει η κάθε υπηρεσία το θεσμικό πλαίσιο κατά το δικό της
τρόπο.
6. Διαχείριση υδάτων για προστασία εξορυκτικών έργων
Η κατασκευή αποστραγγιστικών έργων ή αποστραγγιστικών γεωτρήσεων, ώστε να μπορεί, για
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λόγους ασφάλειας του έργου, να αντιμετωπιστεί η εισροή υδάτων, είναι κάτι το σύνηθες για την
εξορυκτική δραστηριότητα.
Παρερμηνεύεται η ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 (άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης
υδάτων) και απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες_

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κ. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στις 12/7/2019. Κύρια θέματα που έφερε ο ΣΜΕ σε προσοχή ήταν
η Ένταξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στον Αναπτυξιακό Νόμο, η απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης με βάση το νόμο 4442 7-12-2016 ΦΕΚ Α 230 , η κατάργηση της προκαταβολής
φόρου με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η θέσπιση υπερ-αποσβέσεων
στις νέες επενδύσεις παγίων σε ποσοστό μέχρι 200%, ο εξορθολογισμός του ΕΝΦΙΑ στα
βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και κατάργηση του συμπληρωμένου φόρου και τέλος οι άδειες
χειριστών μηχανημάτων.
Από αυτά, με τον κ. Υπουργό συζητήθηκαν μόνο τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά το
Υπουργείο του και συγκεκριμένα:
-Ένταξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Εξηγήσαμε ότι ο ισχύων Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, ερμηνεύοντας κατά λανθασμένο τρόπο
τον Απαλλακτικό Κανονισμό 651 της Commission, ορίζει πως δεν υπάγονται στα καθεστώτα
ενισχύσεων του νόμου, επενδυτικά σχέδια για τις κατηγορίες 05 (εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως
και 09 (υποστηρικτικές προς την εξόρυξη δραστηριότητες), όπως αναφέρονται στην κωδικοποίηση
κατά ΣΤΑΚΟΔ. Με τον ισχύοντα νόμο ενισχύονται κατεργασίες (π.χ. σχιστήρια) και όχι η αυτή
καθεαυτή πρωτογενής παραγωγή ορυκτών πόρων.
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- Άδειες Χειριστών Μηχανημάτων
Με το ΠΔ 113/2012, τα μηχανήματα έργου κατατάσσονται σε ομάδες ανάλογα με την ισχύ τους
και σε ειδικότητες( 2 ομάδες, 8 ειδικότητες, 16 διαφορετικές άδειες χειρισμού μηχανημάτων έργου)
Οι υποψήφιοι χειριστές υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα μηχανήματα της ειδικότητας,
ακόμη και σε αυτά που ποτέ δεν έχουν πιάσει στα χέρια τους (π.χ. καδοφόροι εκσκαφείς).Αυτό
καθιστά αδύνατη τη λήψη άδειας από ένα εκπαιδευόμενο χειριστή.
Απαιτείται πολύ μεγάλη διάρκεια πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών και καταβολή
σημαντικού ύψους παράβολων για να εξεταστούν. Αυτά δυσκολεύουν επίσης τη λήψη άδειας .
Επισημάναμε ότι δεν υπάρχουν τεχνικές σχολές εκπαίδευσης νέων χειριστών ώστε να μειωθεί η
διάρκεια της πρακτικής προς απόκτηση άδειας.
Προτείναμε να τροποποιηθεί το Π.Δ ώστε να μειωθούν οι ειδικότητες, να μειωθεί η πρακτική
εκπαίδευση όπως και τα παράβολα .Ζητήσαμε δημιουργία επαγγελματικών σχολών και να έχει το
δικαίωμα κάθε εταιρεία να εκπαιδεύει και να ονομάζει χειριστή εργαζόμενό της, με ευθύνη της και
μόνο για όσο διάστημα αυτός εργάζεται σε αυτήν.
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Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ EUROFOUND ΓΙΑ ΤΙ Σ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Θέματα από το NEWSLETTER
του Συνδέσμου αλλά και από το έντυπο του Απολογισμού
προβάλλονται τον Αύγουστο σε εφημερίδες και ιστολόγια
Το άρθρο του αντιπροέδρου κ Κ Γιαζιτζόγλου προβλήθηκε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής ενώ οι
εξαγωγές προϊόντων του κλάδου είχαν την τιμητική τους στην Ναυτεμπορική αλλά και σε αρκετά
ιστολόγια η πορεία του Ελληνικού Μαρμάρου, κείμενα για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την
πορεία του εξορυκτικού κλάδου
Ενδεικτικά:
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Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΓΙΑ

ΣΥΝΑΨΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 15/7/2019 στην οποία μετείχαν διάφορες εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ
αυτών και ο ΣΜΕ.
Η Ομοσπονδία Χειριστών πιστεύει ότι μια ενιαία σύμβαση εργασίας επιλύει περισσότερα
προβλήματα απ' ότι μπορεί να δημιουργήσει. Στο πνεύμα αυτό προτείνουν ένα ενιαίο βασικό μισθό
και επιπρόσθετο τμήμα, ως ποσοστό επί του βασικού, διαφοροποιώντας
επιμέρους
δραστηριότητες.
Οι εργοδότες αμφισβητήσαν έντονα τη δυνατότητα υπογραφής ενιαίας σύμβασης. Τέθηκαν επίσης
θέματα αδειών και εκπαίδευση.
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