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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. 15551       Αθήνα,  28 Αππιλίος 2021 

 
 

Κύπιο 

Υαηζηδάκη Κυνζηανηίνο 

Τποςπγό Επγαζίαρ και Κοιν. Τποθέζευν 

 

Θέμα: Θέζειρ και Πποηάζειρ ηηρ ΟΣΟΕ για ηην 
αποκαηάζηαζη πποζηαηεςηικών διαηάξευν ηηρ επγαηικήρ 
νομοθεζίαρ και θυπάκιζη ηυν δικαιυμάηυν ηυν 
επγαζομένυν  ενότει ηηρ διαμόπθυζηρ ηος νέος επγαζιακού 
νομοζσεδίος  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε επηζεκάλακε θαηά ηελ ηειεδηάζθεςε ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ ε ΟΤΟΕ ζεσξεί επηηαθηηθά αλαγθαίν λα αξζνχλ ην ηαρχηεξν φζεο 

κλεκνληαθέο παξεκβάζεηο -θαη ηδηαίηεξα ε ΠΥΣ 6/2012 θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4046/2012- ππνζθάπηνπλ ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηνπο θαλφλεο πγηνχο αληαγσληζκνχ 

θαη ηελ θνηλσληθή νκαιφηεηα ζε φια ηα επίπεδα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

Εηδηθφηεξα :   

1. Γηα ηελ νπζηαζηηθή πξναγσγή ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

άκεζσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απαηηείηαη θαη εχινγε επρέξεηα ρξφλνπ. Είλαη 

ζπλεπψο απαξαίηεηε ε πιήξεο επαλαθνξά ηεο ρξνληθήο επέθηαζεο ηζρχνο ησλ ΣΣΕ 

(απφ 3 ζε 6 κήλεο) θαζψο θαη ηεο κεηελέξγεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ησλ ΣΣΕ ζηα 

πξνεγνπκέλσο ηζρχνληα κε βάζε ηνλ λ. 1876/90. H παξάηαζε 6 κελψλ, φπσο ίζρπε 

πξηλ ηηο κλεκνληαθέο δηαηάμεηο είλαη αλαγθαίνο φξνο πξνθεηκέλνπ νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο λα είλαη πξάγκαηη απνηειεζκαηηθέο φπσο απαηηεί ην Σχληαγκα (άξζξν 

22 παξ.2). 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηεο Μεζνιάβεζεο θαη ηεο 

Δηαηηεζίαο,  ε ηζρχο ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο θαη ε κεηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

φξσλ ησλ ΣΣΕ πξέπεη λα παξαηείλνληαη κέρξη ηελ ππνγξαθή λέαο ΣΣΕ ή ηελ έθδνζε 

αληίζηνηρεο Δηαηηεηηθήο Απφθαζεο. 
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2. Αλαγθαίν είλαη επίζεο λα θαηαξγεζεί θαη ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο  ΠΥΣ 

6/2012 θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4046/2012 πνπ θαζνξίδνπλ σο κέγηζηε δηάξθεηα 

ησλ ΣΣΕ ηελ ηξηεηία, ξχζκηζε ε νπνία κεηαμχ άιισλ δπζρεξαίλεη ηε ζχλαςε ζεκαληηθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, φπσο είλαη νη  Καλνληζκνί Εξγαζίαο. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε σο άλσ ξχζκηζε έρεη επηθξηζεί απφ ην ζχλνιν ηεο ζεσξίαο. Άιισζηε, 

ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ΣΣΕ δελ ζπλάδεη κε ηελ ειεπζεξία ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

3. Εμάιινπ κεηά θαη ηε ιήμε, ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018, ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ - 

Πξνγξάκκαηνο Σηήξημεο/Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο είλαη αλαγθαίν λα θαηαξγεζεί θαη ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 6/2012, ε νπνία πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα πξνζαχμεζεο 

ηνπ κηζζνχ ιφγσ πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (θιίκαθα εληαίνπ κηζζνινγίνπ, 

σξηκάλζεηο θιπ).  

Με ηελ θαηάξγεζε ηεο σο άλσ δηάηαμεο δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηηθά νκαιή κηζζνινγηθή 

εμέιημε ηνπ εξγαδφκελνπ αλάινγα κε ηελ ππεξεζία/πξνυπεξεζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ.    

4.  Αλαθνξηθά κε ηε ζπξξνή θαη ηελ αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο ζα πξέπεη λα 

επαλέιζεη ρσξίο εμαηξέζεηο o θαλφλαο πνπ ίζρπε κε ηελ αξρηθή ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 1876/1990, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εθφζνλ ε ζρέζε εξγαζίαο ξπζκίδεηαη απφ 

πεξηζζφηεξεο ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπβάζεηο εξγαζίαο, εθαξκφδεηαη ε πην επλντθή γηα 

ηνλ εξγαδφκελν. Η ζχγθξηζε θαη ε επηινγή ησλ δηαηάμεσλ γίλεηαη θαηά ηηο παξαθάησ 

ελφηεηεο: α) ελφηεηα απνδνρψλ, β) ινηπά ζέµαηα. Σηελ θαηεχζπλζε απηή, πξνηείλνπκε 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4635/2019, κε ην νπνίν πξνβιέθζεθε φηη ε ηνπηθή 

ππεξηζρχεη θάζε εζληθήο, θιαδηθήο ή νκνηνεπαγγεικαηηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη θάζε άιιεο πξνσζνχκελεο δηάηαμεο πνπ ππνλνκεχεη ηελ αξρή ηεο 

επλντθφηεξεο ξχζκηζεο. 

5. Αληίζηνηρα κε ηα αλσηέξσ, κε άξζξν 55 ηνπ λ. 4635/2019 (opt out ) ζεζπίζηεθε φηη γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε 

επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ππεξέρεη ηεο θιαδηθήο. Η δηαηχπσζε απηή 

πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη πιήξσο αφξηζηε, θαζψο δελ πξνζδηνξίδεη ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, ζηε ζπγθπξία ηεο παλδεκίαο απνθηά θαζνιηθφ ραξαθηήξα κε απνηέιεζκα 

λα νδεγνχκαζηε ζε θαηάξγεζε ηεο αξρήο ηεο επλντθήο κεηαρείξηζεο θαη ζηελ απφιπηε 

κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ βάξνπο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν 

έλαληη ηνπ θιαδηθνχ.  

6. Άιισζηε παξφκνην ήηαλ ην ζθεπηηθφ ηνπ άξζξνπ  37  ηνπ  λ. 4024/2011, ην νπνίν 

ήηαλ ζε ηζρχ φζν δηαξθνχζε ην Μεζνπξφζεζκν  Πιαίζην  Δεκνζηνλνκηθήο  Σηξαηεγηθήο, 
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βάζεη ηνπ νπνίνπ ζε πεξίπησζε ζπξξνήο επηρεηξεζηαθήο  ζχκβαζεο  κε  θιαδηθή, 

ππεξίζρπε ε επηρεηξεζηαθή. Τα απνηειέζκαηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ήηαλ θαηαζηξνθηθά 

γηα ηελ εμέιημε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε ρψξα καο θαη ηε κείσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 2010 ππνγξάθεθαλ 75 

θιαδηθέο ΣΣΕ, ελψ ην 2016 κφιηο 11.  

7. Επηζεκαίλνπκε φηη ε Οκνζπνλδία καο έρεη παγίσο αληηηαρζεί ζηελ αιφγηζηε ρξήζε 

ησλ ππεξσξηψλ θαη ηεο ππεξεξγαζίαο αθφκα θαη ζε θιάδνπο κε εθηεηακέλεο κεηψζεηο 

πξνζσπηθνχ θαη αλεξγία, κε απνηέιεζκα λα επηκεθχλεηαη ππέξκεηξα ν πξαγκαηηθφο 

ρξφλνο εξγαζίαο. Εηδηθφηεξα, έρνπκε ζηνηρεηνζεηήζεη κε ππνβνιή ππνκλεκάησλ ζην 

Υπνπξγείν φηη είλαη απαξαίηεην λα θαηαξγεζεί ε παγθφζκηα πξσηνηππία ηεο κνλνκεξψο 

επηβαιιφκελεο απφ ηνλ εξγνδφηε «ππεξεξγαζίαο», ηαπηφρξνλα φκσο λα νξηζηεί σο 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ε ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ ηνπ 

θιάδνπ (ή/θαη ηεο επηρείξεζεο) κε παξάιιειε πηζηή ηήξεζε θαη έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί σξαξίνπ εξγαζίαο . 

Τν εθάζηνηε ηζρχνλ εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν ζπκβαηηθφ σξάξην πξέπεη λα ζεσξείηαη 

εθεμήο θαη σο λφκηκν. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ σο άλσ σξαξίνπ ν  ρξφλνο 

εξγαζίαο πξέπεη λα ινγίδεηαη θαη λα ακείβεηαη σο ππεξσξία κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνζαπμήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, εκεξεζίσο θαη εηεζίσο, φπσο ηζρχεη  ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο.  

Με ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο καο δηαζθαιίδεηαη φηη νη ππεξσξίεο  ζα γίλνληαη θαη’ 

εμαίξεζε θαη κφλν, δειαδή φηαλ πξαγκαηηθά ππάξρνπλ έθηαθηεο, απξφβιεπηεο ή 

θαηεπείγνπζεο αλάγθεο θαη φρη γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη θαηαρξεζηηθή θάιπςε πάγησλ θαη 

δηαξθψλ αλαγθψλ φπσο γίλεηαη ζήκεξα.  

Δηαζθαιίδεηαη επίζεο φηη νη εξγαδφκελνη ππεξσξηαθά φλησο ζα απαζρνινχληαη ζηα 

λφκηκα πξνβιεπφκελα πιαίζηα θαη ζα ιακβάλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ ππεξσξηαθή 

ακνηβή πνπ δηθαηνχληαη, θάηη πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ζπκβαίλεη 

ζήκεξα. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε νη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

κέρξη ζήκεξα θαιχπηνληαλ, αθφκα θαη ζπζηεκαηηθά, κε ππεξεξγαζία θαη ππεξσξίεο, 

νθείινπλ λα θαιχπηνληαη ζην εμήο κε λέεο πξνζιήςεηο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηνλ λφκν θαη ηηο νηθείεο ΣΣΕ ή ηνπο Καλνληζκνχο Εξγαζίαο γηα ηηο πξνζιήςεηο 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

8. Επηπιένλ ζεσξνχκε φηη θαηά ηνπο ειέγρνπο ηνπ Σ.ΕΠ.Ε πξέπεη λα επηβάιιεηαη ε 

ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ζηελ απαζρφιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

ιεγφκελσλ «ζηειερψλ», πνπ νη εξγνδφηεο εμαηξνχλ ζπζηεκαηηθά θαη απζαίξεηα απφ ην 

σξάξην θαη ηηο ππεξσξίεο ραξαθηεξίδνληάο ηα  ζπιιήβδελ «αλψηεξα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε». Σχκθσλα φκσο κε ηελ πάγηα λνκνινγία ησλ αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ ηεο  
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ρψξαο κφλν αλ νη αλσηέξσ ππάιιεινη ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ηεο 

πξνο απηνχο εκπηζηνζχλεο ηνπ εξγνδφηε αζθνχλ θαζήθνληα γεληθφηεξεο δηεχζπλζεο 

ησλ ππνζέζεσλ ηνπ εξγνδφηε θαηά ηξφπνλ ψζηε λα επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζεο θαη ιακβάλνπλ κηζζφ ζεκαληηθά αλψηεξν 

απφ εθείλνλ κε ηνλ νπνίν ακείβνληαη νη άιινη ππάιιεινη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ 

σο δηεπζπληηθά ζηειέρε. Τπρφλ αληίζεηεο αηνκηθέο ζπκθσλίεο δελ πξέπεη λα 

ππεξηζρχνπλ. 

9. Τέινο, ζεσξνχκε φηη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΣΕΠΕ γηα ζπκθηιησηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

επίιπζε ησλ αλαθπφκελσλ ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ -φπσο ε 

αξκνδηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3996/2011- έρεη ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ επίιπζε ησλ σο άλσ δηαθνξψλ θαη επνκέλσο 

ηπρφλ κεηαβίβαζε ησλ σο άλσ αξκνδηνηήησλ ζηνλ ΟΜΕΔ δελ ζα έρεη ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα . Τν θχξνο θαη ν ζεζκφο ηνπ ΟΜΕΔ δελ εληζρχεηαη κε ηελ κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ αιιά κε ηε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία , ζχκθσλα 

θαη κε ηα θξηζέληα ζηηο απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (25/2004) θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο (2304/2014).  

10. Σην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη λα είλαη εθηθηή ε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία α) ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ, β) 

κνλνκεξψο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο, εθφζνλ ην άιιν αξλήζεθε ηε κεζνιάβεζε, γ) 

κνλνκεξψο απφ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, εθφζνλ απνδέρνληαη 

ηελ πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή πνπ απνξξίπηεη ν εξγνδφηεο. Απφ ηελ θζίλνπζα πνξεία 

ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε ρψξα καο ζπλάγεηαη φηη είλαη επηηαθηηθή ε 

ζέζπηζε κηαο ζεηξάο κέηξσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ θαη ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ελψ παξάιιεια ζα 

θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία, θαζψο εληζρχεη 

ην αζζελέζηεξν κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Πηζηεχνπκε πσο ζα αληηκεησπίζεηε ζεηηθά ηηο σο άλσ πξνηάζεηο - ζέζεηο καο θαη 

ζα ηηο ζπκπεξηιάβεηε  ζην ζρεηηθφ λφκν.  

Εμάιινπ, επηθπιαζζφκεζα θαηά ηε δηαβνχιεπζε ηνπ εξγαζηαθνχ λνκνζρεδίνπ λα 

θαηαζέζνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ. Σε θάζε 

πεξίπησζε φκσο νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ηε ζέζπηζε εκπνδίσλ ζηε ζπλδηθαιηζηηθή 

ειεπζεξία θαη ζην ζχζηεκα ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ δελ κπνξεί λα  
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απνηειέζεη βάζε ζπδήηεζεο. Σαο θαινχκε λα απνζχξεηε νπνηαδήπνηε δηάηαμε αθνξά 

ηελ απνδπλάκσζε ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σην πιαίζην απηφ 

επηζεκαίλνπκε φηη:  

1. Σην λέν λνκνζρέδην πξέπεη λα επαλαθέξεηε ηε ρξνληθή επέθηαζε ηζρχνο ησλ 

ΣΣΕ (απφ 3 ζε 6 κήλεο) θαζψο θαη ηε κεηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ησλ 

ΣΣΕ ζε φζα ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 1876/90.  

2. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ,  ε ηζρχο ηεο 

πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο θαη ε κεηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ησλ ΣΣΕ 

πξέπεη λα παξαηείλνληαη κέρξη ηελ ππνγξαθή λέαο ΣΣΕ ή ηελ έθδνζε 

αληίζηνηρεο Δηαηηεηηθήο Απφθαζεο. 

3. Επηπιένλ, ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο  ΠΥΣ 6/2012 θαη ηνπ λ. 

4046/2012 πνπ θαζνξίδνπλ σο κέγηζηε δηάξθεηα ησλ ΣΣΕ ηελ ηξηεηία πξέπεη 

λα θαηαξγεζεί.  

4. Η αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο ζα πξέπεη λα επαλέιζεη ρσξίο εμαηξέζεηο.  

5. Σε θάζε πεξίπησζε, χζηεξα απφ δέθα πεξίπνπ έηε θζίλνπζαο πνξείαο ησλ 

ζεζκψλ επίιπζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εμαηηίαο ησλ κλεκνληαθψλ κέηξσλ, ζαο 

θαινχκε λα ιάβεηε κέηξα ελδπλάκσζεο ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε ηελ παξάιιειε απνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΟΜΕΔ 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία, ηξίπηπρν ην νπνίν 

ζα απνηειέζεη παξάγνληα επηηπρίαο γηα ηελ εμέιημε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε ρψξα καο ην επφκελν δηάζηεκα.  

6. Οη ειεχζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε θιαδηθφ επίπεδν ζπκβάιινπλ 

ζηε δηαζθάιηζε ελφο πιέγκαηνο πνπ δηακνξθψλεη έλα δίθαην επίπεδν κηζζψλ. 

Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε θιαδηθφ επίπεδν είλαη ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα πξνσζεζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ, 

ιακβάλνληαο κέηξα ελδπλάκσζήο ηνπο θαη επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

δηαηηεζίαο πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

θαιχπηνληαη απφ ΣΣΕ.  

7. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ πνιηηηθέο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Σ.ΕΠ.Ε, ψζηε λα 

απνηειέζεη ην ζεκαηνθχιαθα ζηελ αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο απαληψληαο ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο (ηειεξγαζία), 

λα απνηειέζεη έλαλ νπζηαζηηθφ κεραληζκφ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ 

εξγαηηθψλ δηαθνξψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (πνπ δπζηπρψο ζήκεξα  
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θαζπζηεξεί ππεξβνιηθά), αιιά θαη λα επηηειέζεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ απνηειψληαο έλαλ 

κεραληζκφ πξφιεςεο ησλ εξγαηηθψλ δηελέμεσλ.  

8. Ο ζεζκφο ηεο ζπκθηιίσζεο ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Σ.ΕΠ.Ε. Σε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ επηιέμεηε ηε κεηαθνξά ηεο ζπκθηιίσζεο 

ζηνλ ΟΜΕΔ, απηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηε ζέζπηζε εηδηθνχ ζψκαηνο 

ζπκθηιησηψλ, ην νπνίν ζα είλαη απνθιεηζηηθά επηθνξηηζκέλν κε ηε δηαδηθαζία 

απηή.  

 

 

 Κύριε Υπουργέ,  

Επειπηζηνχκε φηη νη παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο καο ζα ιεθζνχλ ππφςε, γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο, ηεο θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηεο εξγαζηαθήο εηξήλεο.  

 

 

 

 

 

Με ηιμή, 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

     ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ               ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ 

 


