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Κχξην
Υαηδεδάθε Κσλζηαληίλν
Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλ. Τπνζέζεσλ
____________________________________
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: θα Άλλα ηξαηηλάθε,
Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
ΘΔΜΑ:

Παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο
ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε πξνζρεδίνπ λφκνπ.

Κύπιε Υποςπγέ,
‘Ήδε, κεηά απφ πξφζθιεζή ζαο θαη ελφςεη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ
πνπ πξφζθαηα ζέζαηε ζε δηαβνχιεπζε, ζαο θαηαζέζακε ην απφ 16/3/2021 αλαιπηηθφ
ππφκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα κηα νινθιεξσκέλε ξχζκηζε ηεο ηειεξγαζίαο,
θαζψο θαη ην απφ 26/5/2021 αλαιπηηθφ ππφκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο καο γηα
ηελ αλαγθαία απνθαηάζηαζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο, αιιά θαη πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα
ηελ νπζηαζηηθή ζσξάθηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο δηαβνχιεπζεο επί ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ «Γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο Εξγαζίαο – Σύζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο «Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο» - Κύξσζε
ηεο Σύκβαζεο 190 ηεο Δηεζλνύο Οξγάλσζεο Εξγαζίαο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαη
παξελόριεζεο ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο- Κύξσζε ηε Σύκβαζεο 187 ηεο Δηεζλνύο Οξγάλσζεο
Εξγαζίαο γηα ην Πιαίζην πξνώζεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη ηε Υγείαο ζηελ Εξγαζία – Ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2019/1158 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20εο
Ινπλίνπ 2019 γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηε ηδησηηθήο δσήο»,
επαλεξρφκαζηε πξνθεηκέλνπ:


λα ζαο επηζεκάλνπκε ηηο επηθπιάμεηο, αληηξξήζεηο θαη αληηπξνηάζεηο καο ζε ζπγθεθξηκέλα
άξζξα ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε λνκνζρεδίνπ,



λα επαλαθέξνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ αλαγθαία πηνζέηεζε δηαηάμεσλ πνπ αθ’ ελφο ζα
βγάινπλ ηε ρψξα απφ ην πνιπεηέο θαζεζηψο ζεζκηθήο εμαίξεζεο, ζε ζρέζε κε ηα θαη’ εμνρήλ
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ηζρχνληα ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε, αθ’ εηέξνπ ζα δηαζθαιίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα
ησλ εξγαδνκέλσλ απφ εξγνδνηηθέο απζαηξεζίεο θαη θαηαρξήζεηο.

Δηδηθφηεξα:
Α. Δπί ηεο Δλζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο ΔΔ 2019/1158 γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο
επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο.


Σν άξζξν 31 ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ, κε ην νπνίν ζεζπίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ θαη
θξνληηζηψλ λα δεηήζνπλ, ζε αηνκηθή βάζε, επέιηθηεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο (ηειεξγαζία,
επέιηθην σξάξην, κεξηθή απαζρφιεζε) απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο, βάζεη ηεο ελζσκάησζεο
ηεο Οδεγίαο ΔΔ 2019/1158 γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο,
δελ κπνξεί θαηά ηε γλψκε καο λα βαζηζηεί απνθιεηζηηθά ζηελ αηνκηθή ξχζκηζε,
ηηζέκελν έηζη ζε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα
ζε ζπιινγηθέο επί ηνπ ζέκαηνο ζπκθσλίεο. Δίλαη, άιισζηε, εχινγε θαη δεδνκέλε ε
θαρππνςία ηεο ζεσξίαο αιιά θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, σο πξνο ηελ
πξαγκαηηθή βνχιεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, εμαηηίαο ηεο εγγελψο άληζεο ζρέζεο ηνπ
εξγαδφκελνπ ζηελ αηνκηθή ηνπ δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ εξγνδφηε.
ην άξζξν 20 παξ. 5 ηεο ίδηαο Οδεγίαο γηα ηε κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην επηζεκαίλεηαη

φηη «Οη αλαιπηηθνί θαλόλεο θαη ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο Οδεγίαο
ζεζπίδνληαη ζύκθσλα κε ην εζληθό δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηελ πξαθηηθή, εθόζνλ
ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη νη ζηόρνη ηεο παξνύζαο Οδεγίαο». πλεπψο, ε Οδεγία
δελ επηβάιιεη απνθιεηζηηθφηεηα ξπζκίζεσλ κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο, νχηε θπζηθά
απνηειεί δηθαηνινγεηηθή βάζε γηα ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 58 ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ,
θάηη πνπ άιισζηε δελ ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο
εδψ θαη ρξφληα ζπκπιεξψλνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ ηε λνκνζεζία κε επξχ θάζκα Δ ζε φια ηα
επίπεδα θαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη απηφ επηηξάπεθε απφ ηηο κλεκνληαθέο
ξπζκίζεηο, πνπ αθφκα παξακέλνπλ, λα ζπκβεί ζηε ρψξα καο.
Σν Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδνπλ φηη άιινπ είδνπο
είλαη, θαηά θαλφλα, νη επειημίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη εξγαδφκελνη (γνλείο, θξνληηζηέο θιπ.)
θαη άιινπ είδνπο απηέο πνπ επηδηψθνπλ, γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνπνχο, νη εξγνδφηεο.
Γηα απηφ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπο κε βάζε πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο άζθεζεοδηαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, πνπ ζα ζπκθσλνχληαη κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε,
πξνο δηαζθάιηζε ηφζν ησλ ίδησλ ησλ αηηνχλησλ, φζν θαη ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ
απφ πξαθηηθέο θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ εξγνδφηε. Δ κεγάισλ θιάδσλ θαη ηνπ θιάδνπ καο
ζηελ Δ.Δ, φπσο θαη επηρεηξεζηαθέο Δ (ι.ρ. ζηελ Ηζπαλία), πξνβιέπνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο
πξνηεξαηφηεηαο, έγθξηζεο, ζπιινγηθήο επνπηείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή, κε δηάθξηζεο, νκαιήο
επαλέληαμεο, ππνζηήξημεο θιπ. γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε νηθνγελεηαθά βάξε θαη
ησλ θξνληηζηψλ.
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Β. Δπί ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Αηνκηθνχ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ
Ι) ‘Άξζξν 58 - πκθσλία πεξί δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο- Σξνπνπνίεζε ηεο παξ.
6 θαη πξνζζήθε παξ.12 ζην άξζξνπ 41 ηνπ λ.1892/1990
Με ηε ξχζκηζε απηή, επηρεηξείηαη ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε αηνκηθφ επίπεδν,
κε θαηάξγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3986/2011, δειαδή ηεο
ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ επηρεηξεζηαθή ή ηελ θιαδηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε.
Γηθαηνπνιηηηθά ν ζεζκφο ηεο δηεπζέηεζεο ξπζκίζζεθε πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνλ εξγνδφηε λα ππνθαηαζηήζεη ηνπο ζεζκνχο ηεο ππεξεξγαζίαο θαη ηεο ππεξσξίαο θαη λα
αμηνπνηεί ηελ εξγαζία ηνπ κηζζσηνχ φηαλ είλαη απαξαίηεηε, αλάινγα δειαδή κε ηηο
απμνκεηνχκελεο αλάγθεο ηεο εξγνδνηηθήο επηρείξεζεο θαη φρη γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ εξγαδφκελνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη επεηδή κε ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο δηαθπβεχνληαη ζεκαληηθά ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ν λνκνζέηεο ηνπ
λ.3986/2011 δελ ζέιεζε ε ειαζηηθνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο λα επηρεηξείηαη
κνλνκεξψο απφ ηνλ εξγνδφηε, νχηε θαη λα αθήλεηαη ζηα κέξε ηεο αηνκηθήο ζχκβαζεο
εξγαζίαο θαη ζηελ αζζελή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηνπ εξγαδφκελνπ. Γηα απηφ έζεζε σο
πξνυπφζεζε ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
Η επηρεηξνχκελε κεηαθχιηζε ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο απφ ηελ
ζπκθσλία κε θιαδηθή ή επηρεηξεζηαθή Δ ζηελ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε νδεγεί ζε
απνξξχζκηζε ην ζχζηεκα ησλ ππεξσξηψλ θαη θαηαιήγεη ζε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ
ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ, πνπ έρεη ζεζπηζζεί κε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Αθφκα, είλαη
βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ζε θαηαζηξαηεγήζεηο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζε αλαηξνπή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, παξά ηα αληίζεηα ππνζηεξηδφκελα απφ ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο.
Δμάιινπ θαη ην ILO ζε πξφζθαηε κειέηε ηνπ γηα ηηο δηεπζεηήζεηο ηνλίδεη φηη ε δηεπζέηεζε
ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο πξνυπνζέηεη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
εξγαδνκέλσλ (ζει. 24 ηεο κειέηεο "Guide to developing balanced working time arrangements ",
Geneva 2019),"the successful introduction of annualized hours arrangements and other types
of hours averaging schemes requires that the conditions for setting annualized hours have been
negotiated with workers' representatives". Δμεηδηθεχεη, κάιηζηα, ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα
πξνζδηνξηζηνχλ κε ζπιινγηθή ζπκθσλία.
ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο Δ.Δ είηε κε λφκν, είηε κε Δ, ε δηεπζέηεζε απαηηεί
ηνπιάρηζηνλ δηαβνχιεπζε θαη ζπκθσλία κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο εθπξνζψπνπο ζηελ
επηρείξεζε ή κε ην εξγαζηαθφ ζπκβνχιην. Δηδηθφηεξα, ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία, ηελ
Οιιαλδία, ηε νπεδία ηφζν ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, φζν θαη ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο
απηνχ, πξνυπνζέηνπλ βάζεη λφκνπ, ξχζκηζε – εμεηδίθεπζε κε Δ.
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ε θάζε πεξίπησζε, ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν:


λα απαιεηθζεί ε πξφβιεςε φηη επηηξέπεηαη δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κε
αηνκηθή ζπκθσλία «ζε πεπίπηωζη πος δεν επιηεςσθεί ζςμθωνία μεηαξύ ηηρ
ζςνδικαλιζηικήρ οπγάνωζηρ και ηος επγοδόηη», δηφηη ν εξγνδφηεο ζα έρεη θάζε
θίλεηξν λα κελ επηδηψμεη ηε ζπκθσλία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ηελ
επλντθφηεξε γηα απηφλ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε.



λα πξνβιεθζεί ξεηψο φηη πξνυπφζεζε ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ γηα ηε δηεπζέηεζε
ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε απνηειεί ε πιήξεο θαη
απνηειεζκαηηθή ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ, ζηελ επηρείξεζε απηή.



λα κελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή ππεξεξγαζίαο θαη ππεξσξηψλ θαηά ηα δηαζηήκαηα
κεησκέλεο απαζρφιεζεο, εθφζνλ απηά ππνηίζεηαη φηη θαιχπηνπλ εηδηθέο αλάγθεο
ηνπ εξγαδφκελνπ γηα πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν.

ΙΙ) ‘Άξζξν 57– Aκνηβή ππέξβαζεο ρξνληθψλ νξίσλ εξγαζίαο
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνσζείηαη αχμεζε ηεο λφκηκεο ππεξσξηαθήο
απαζρφιεζεο ζε 150 ψξεο εηεζίσο θαη κάιηζηα ρσξίο λα θαηαξγείηαη ε ππεξεξγαζία θαη ρσξίο
αχμεζε ηεο ππεξσξηαθήο ακνηβήο (παξακέλεη 40%), κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηηο
απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη κεηά ηηο 120 ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο
ακείβνληαλ κε δηπιάζην πνζνζηφ 80%.
Αθφκε, κε ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε, κε κφλε ηελ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο (θαη φρη ηνπ ΑΔ), δχλαηαη λα ρνξεγείηαη θαηά πεξίπησζε άδεηα
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο επηπιένλ ησλ επηηξεπφκελσλ αλσηάησλ νξίσλ ζε πεξηπηψζεηο
επείγνπζαο θχζεο εξγαζίαο, κε ππεξσξηαθή ακνηβή ίζε κε ην θαηαβαιιφκελν σξνκίζζην
πξνζαπμεκέλν θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%).
Καηά παξάδνμν ηξφπν, ε ξχζκηζε απηή πξνηείλεηαη ελ κέζσ ησλ έθηαθησλ θαη εηδηθψλ
ζπλζεθψλ ηεο παλδεκηθήο θξίζεο θαη ζε κηα ρψξα κε ηε δεχηεξε πςειφηεξε αλεξγία κεηαμχ
ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ILO.
Ωο Οκνζπνλδία, έρνπκε επαλεηιεκκέλσο εθθξάζεη ηε ζέζε φηη ζε θιάδνπο κε ζπλερή
κείσζε απαζρφιεζεο, φπσο ν ηξαπεδηθφο, παξέιθεη ε επέθηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ
εξγαζίαο ησλ ήδε απαζρνινχκελσλ, πνπ φπσο δηαπίζησζε ε ΠΟΤ έρεη θαη ζνβαξέο
επηπηψζεηο ζηε θπζηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία.
Γηθφο καο ζηφρνο είλαη ε κείσζε, θαη’ αξρήλ, ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο, πνπ
ζπζηεκαηηθά ππεξβαίλεη ηνλ ζπκβαηηθφ, ε θαηνρχξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ σξαξίσλ εξγαζίαο θαη
ε άξζε ησλ θαηαρξήζεσλ ζηηο εμαηξέζεηο ζηειερψλ απφ ηα σξάξηα, κε ην πξφζρεκα φηη είλαη
«δηεπζχλνληεο ππάιιεινη». Κάηη πνπ πξέπεη λα ιπζεί ξεηψο κε δηάηαμε ζην ππφ επεμεξγαζία
λνκνζρέδην, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα (θαη πεξηνξηζηηθή) λνκνινγία θαη φρη κε Τ.Α.
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Γηα ηνχην, ε Οκνζπνλδία καο παγίσο ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην λα θαηαξγεζεί ε
παγθφζκηα

πξσηνηππία

ηεο

κνλνκεξψο

επηβαιιφκελεο

απφ

ηνλ

εξγνδφηε

«ππεξεξγαζίαο» θαη 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.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηηο νπνίεο νη
ππεξσξίεο ξπζκίδνληαη πξσηίζησο κε Δ. Δηδηθά ζηε Γαιιία, ε εκπεηξία ηεο νπνίαο
αμηνπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν ζε άιιεο δηαηάμεηο, σο βάζε ησλ «βέιηηζησλ επξσπατθψλ
πξαθηηθψλ», λφκηκν σξάξην είλαη νη 35 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ε ππεξσξία αξρίδεη απφ ηελ 36ε
ψξα ελψ νη πξψηεο 8 ψξεο ακείβνληαη κε πξνζαχμεζε 25% θαη νη επφκελεο κε 50%.
Δάλ, κάιηζηα, αζξνίζνπκε ηελ εηήζηα επηηξεπφκελε ζηε ρψξα καο ππεξεξγαζία (έζησ
ησλ 5 σξψλ θαη φρη ησλ 8 ζην 6ήκεξν) ζηα απμεκέλα εηήζηα φξηα θζελφηεξσλ ππεξσξηψλ πνπ
πξνηείλεη πξνο ζέζπηζε ε Κπβέξλεζε, ε ππέξβαζε ησλ ζπκβαηηθά θαζηεξσκέλσλ νξίσλ φρη
απιψο μεπεξλά ηνλ «επξσπατθφ κέζν φξν», αιιά θαηά ηε γλψκε καο ηνλ αλαηξέπεη πιήξσο!
Καηά ζπλέπεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη νη ππεξσξίεο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά
θαη’ εμαίξεζε, φηαλ πξαγκαηηθά ππάξρνπλ έθηαθηεο, απξφβιεπηεο ή θαηεπείγνπζεο
αλάγθεο θαη φρη γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη θαηαρξεζηηθή θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ
αλαγθψλ, φπσο γίλεηαη ζήκεξα, ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη ζρεηηθή δηάηαμε
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο ε
ππέξβαζε απηή λα ακείβεηαη σο ππεξσξία κε ηηο ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο θαη
πεξηνξηζκνχο, εκεξεζίσο θαη εηεζίσο.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε νη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
κέρξη ζήκεξα θαιχπηνληαλ, αθφκα θαη ζπζηεκαηηθά, κε ππεξεξγαζία θαη ππεξσξίεο ζα
πξέπεη ζην εμήο λα θαιχπηνληαη κε λέεο πξνζιήςεηο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ
ηνλ λφκν θαη ηηο νηθείεο Δ ή ηνπο Καλνληζκνχο Δξγαζίαο γηα ηηο πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ.

ΙΙΙ) άξζξν 61. Ζ δπλαηφηεηα ιήςεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ είλαη ζεηηθή κφλν εθφζνλ
δηαπηζησκέλα θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλεο θαη βξαρπρξφληεο αλάγθεο ηνπ εξγαδφκελνπ (ι.ρ.
γηα εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε, έθηαθηεο νηθνγελεηαθέο αλάγθεο). Η πεξίπησζε λα ηίζεηαη θαη
σο αίηεκα ηνπ εξγνδφηε γηα επηβνιή αλαζηνιήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, σο πηζαλνχ
πξνζαιάκνπ ηεο ιχζεο ηεο, ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί θαη ν εξγαδφκελνο πνπ ζα ηελ
αξλεζεί λα πξνζηαηεπηεί απφ δπζκελείο δηαθξίζεηο ή θαη απφιπζε.
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ΙV) ‘Άξζξα 64 - 65 - Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο κεηά ηελ
πξνκήλπζε - Πξνζηαζία απφ ηηο Απνιχζεηο
Με ηελ πεξηνξηζηηθή απαξίζκεζε ζηελ παξ. 1 ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ησλ
πεξηπηψζεσλ

άθπξεο

θαηαγγειίαο

ηεο

ζχκβαζεο

εξγαζίαο,

ξχζκηζε

ζηελ

νπνία

πεξηιακβάλνληαη ηφζν γεληθνί φζν θαη εηδηθνί ιφγνη αθπξφηεηαο, επηρεηξείηαη θαηάξγεζε
πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο απνιχζεηο θαη παξαβηάδεηαη ην
δηθαίσκα ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ
Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 65 ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ θαηαξγείηαη ην δηθαίσκα
επαλαπξφζιεςεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ζηνλ λφκν θαη ζεζπίδεηαη
κφλν ε δπλαηφηεηα ιήςεο επηπιένλ απνδεκίσζεο (3 κελψλ έσο ηνπ δηπιάζηνπ ηεο
απνδεκίσζεο), ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη πξνζθεχγνπλ νη ζηα δηθαζηήξηα θαη νη
απνιχζεηο ηνπο θξίλνληαη θαηαρξεζηηθέο. Σν εχξνο ηεο νξηδφκελεο επηπιένλ απνδεκίσζεο
εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ εξγνδφηε, αιιά θαη απφ ηνλ
βαζκφ ηνπ πηαίζκαηνο ηνπ εξγνδφηε. Αο ζεκεησζεί φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ εχξνπο ηεο
ιεθζείζαο απνδεκίσζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο εθηφο απαζρφιεζεο, ε
εθηηκψκελε απψιεηα εζφδσλ, ε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη άιια θξηηήξηα πνπ σζηφζν
ιακβάλνληαη ππφςε ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε.
Με ηελ δηάηαμε απηή δηεπθνιχλνληαη νη απνιχζεηο, θαη κάιηζηα ζε κία εμαηξεηηθά
δπζρεξή επνρή γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία ιφγσ ηεο παλδεκηθήο θξίζεο, θαζψο
πιένλ ε εξγνδνηηθή ππνρξέσζε γηα επαλαπξφζιεςε θαη γηα πξαγκαηηθή απαζρφιεζε
ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 656 ΑΚ θαηαξγείηαη γηα έλα κεγάιν κέξνο
ησλ απνιχζεσλ.
Δπηπιένλ, νη αιιαγέο ζην δίθαην ηεο απφιπζεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο αλσηέξσ
πεξηπηψζεηο, δειαδή ζηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επαλαπξφζιεςεο ζε κηα ζεηξά απφ
απνιχζεηο (π.ρ.απνιχζεηο πνπ «βαθηίδνληαη» σο νηθνλνκνηερληθέο, πεηζαξρηθφ παξάπησκα),
αιιά δηεπξχλνληαη θαη ζε αξθεηά επαίζζεηα δεηήκαηα πνπ κεηψλνπλ ηελ απνδεκίσζε απφιπζεο
θαηά 10% θαη απνκαθξχλνπλ ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο απφιπζεο απφ ην ρξνληθφ ζεκείν
πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα, δειαδή απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, πνπ ν
εξγαδφκελνο έρεη αλάγθε ηελ απνδεκίσζε γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηελ αηθλίδηα κεηαβνιή ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 65 εληειψο αδηθαηνιφγεηα θαη παξαβηάδνληαο
ην κέρξη πξφηηλνο θνηλσληθφ θεθηεκέλν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο πνπ θαηαγγέιινπλ
ηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ρσξίο λα ηεξήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
5 ηνπ λ. 3198/1955 (δειαδή έγγξαθνο ηχπνο, θαηαβνιή νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο) λα
ζεξαπεχζνπλ απηή ηελ παξαλνκία εθφζνλ ηελ θαιχςνπλ εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4)
κελψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αγσγή πνπ έρεη αζθήζεη ν κηζζσηφο ιφγσ κε ηήξεζεο ηνπ
έγγξαθνπ ηχπνπ ή ηεο κε θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο, ζεσξείηαη απαξάδεθηε.
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Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πιήξσζεο απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ κεηά ηελ σο
άλσ πξνζεζκία θαη ε πιήξσζε απηή ινγίδεηαη σο λέα θαηαγγειία, ελψ ε πξνεγνχκελε ζεσξείηαη
αλππφζηαηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδνθηκάδεηαη ν θαθφπηζηνο εξγνδφηεο, ν νπνίνο κπνξεί
αθφκα θαη λα απνζηεί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, εάλ ηειηθά ν εξγαδφκελνο δελ
πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην γηα ηελ αθχξσζε απηήο.
Σέινο, ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο κεησκέλεο απνδεκίσζεο απφιπζεο θαηά
πνζνζηφ κέρξη 10%, ρσξίο απηή ε κείσζε λα επηδξά ζηελ αθπξφηεηα ηεο απφιπζεο. Σν κφλν
δηθαίσκα πνπ έρεη πιένλ ν απνιπζείο είλαη λα αηηεζεί κε αγσγή ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ελψ κέρξη
ζήκεξα είρε ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη αθχξσζε ηεο απφιπζεο, επαλαπξφζιεςε θαη κηζζνχο
ππεξεκεξίαο.
Οη

παξαπάλσ

δηαηάμεηο

ηνπ

πξνζρεδίνπ

λφκνπ

ζέηνπλ

ζνβαξά

δεηήκαηα

ζπληαγκαηηθφηεηαο κε γλψκνλα ην άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην Κξάηνο, πνπ κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία
ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ. Πεξαηηέξσ, παξαβηάδεηαη ε ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 25 ηνπ πληάγκαηνο), δεδνκέλνπ φηη
επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζην ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία.
Δπίζεο, ε παξ. 2 ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ 65 πξέπεη λα βειηησζεί, πξνθεηκέλνπ
ε αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απφδεημεο λα είλαη νπζηαζηηθή θαη ζχκθσλε κε ηνπο ηζρχνληεο
δηθνλνκηθνχο θαλφλεο. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη ν εξγαδφκελνο αξθεί λα
επηθαιείηαη (θαη φρη λα απνδεηθλχεη) ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ έλαλ απφ
ηνπο ιφγνπο ηεο παξ. 1 θαη λα ελαπφθεηηαη ζηνλ εξγνδφηε λα απνδείμεη φηη ε απφιπζε
είλαη άθπξε.
Πξνθεηκέλνπ ε ζρεηηθή δηάηαμε λα δηθαηνινγήζεη ηνλ ηίηιν ηεο ¨Πξνζηαζία απφ ηηο
απνιχζεηο", πξέπεη λα εηζαρζεί ε αηηηνινγεκέλε απφιπζε, ε γλσζηνπνίεζε δειαδή ησλ
ιφγσλ απηήο λα πξνβιεθζεί ζηελ παξ.1 ηεο δηάηαμεο. ‘Άιισζηε, ε έληαμε ζηελ ειιεληθή έλλνκε
ηάμε πεξηνξηζηηθψλ ιφγσλ απφιπζεο γηα ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε επαλαπξφζιεςε είλαη
ειιηπήο θαη απνηειεί παξάδεηγκα απνζπαζκαηηθήο θαη θαθήο λνκνζέηεζεο, αλ δελ ζπλνδεπηεί
κε ηελ ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηψλ ζε αηηηνινγεκέλε απφιπζε, ε νπνία ηζρχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο Δ.Δ, αιιά θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο κε εηδηθά Δξγαηνδηθεία,
ηα νπνία απνπζηάδνπλ απφ ην δηθφ καο ζχζηεκα.
Να πξνβιεθζεί, επίζεο, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ
πξνβιέπνληαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, πνηλέο θιπ, ε απφιπζε ζα είλαη άθπξε εάλ δελ έρεη
πξνεγνπκέλσο ηεξεζεί ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.
ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ
εξγαδνκέλνπ, πξέπεη λα επαλέιζεη ε δπλαηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ λα δηαηάμεη σο αζθαιηζηηθφ
κέηξν ηελ πξνζσξηλή απαζρφιεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί
ηεο αγσγήο γηα ηελ θπξία ππφζεζε.
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Σέινο, κε ηηο πξνηεηλφκελεο ζην πξνζρέδην λφκνπ παξεκβάζεηο θαη ζην δίθαην ηεο
θαηαγγειίαο κεηά απφ πξνκήλπζε, αληί λα επαλέιζνπλ ν ρξφλνο πξνεηδνπνίεζεο θαη ην χςνο
ηεο απνδεκίσζεο ζην χςνο πνπ νξηδφηαλ πξηλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012, κε ηελ πξφβιεςε
πεξί δπλαηφηεηαο ηνπ εξγνδφηε λα απαιιάζζεη ηνλ εξγαδφκελν απφ ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο
θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνκήλπζεο, επηρεηξείηαη πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ.

V. Άξζξν 66 - Σειεξγαζία
Οη δηαηάμεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη γηα
ηελ ηειεξγαζία ζεσξνχκε φηη ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο, ζηε βάζε θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζαο
είρε απνζηείιεη κε αλαιπηηθφ ηεο ππφκλεκα ε ΟΣΟΔ.
Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε γλήζηα ζπλαίλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ πξέπεη
ξεηψο λα πξνβιέπεηαη:


δηθαίσκα ηνπ εξγαδφκελνπ λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
εξγνδφηε (δηθαίσκα αλάθιεζεο), ρσξίο νπνηαδήπνηε βιαπηηθή κεηαβνιή. Σν δηθαίσκα
απηφ πξέπεη λα κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε ν εξγαδφκελνο δηαπηζηψζεη φηη ε
επηινγή έγηλε ζε βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο, ηεο εξγαζηαθήο ή
κηζζνινγηθήο ηνπ εμέιημεο, ηεο πγείαο ή ηεο αζθάιεηάο ηνπ.



φηη ε άξλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ λα απνδερζεί ηελ ηειεξγαζία δελ απνηειεί αηηία
κεηαβνιήο ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζήο ηνπ, νχηε αηηία ιχζεο ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο είλαη
άθπξε ( λα εηζαρζεί ξεηή πξφβιεςε ζην άξζξν 65 παξ. 1γ).



φηη, κεηά απφ ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο, ζα εθαξκφδεηαη ζπγθεθξηκέλν, πξνβιέςηκν θαη
ειέγμηκν ζρήκα ή ζρήκαηα ηειεξγαζίαο ζηελ θάζε επηρείξεζε. Σν θάζε ζρήκα
πξέπεη λα αθνξά ζε νξηζκέλεο θαη εμαξρήο θαζνξηζκέλεο εξγάζηκεο εκέξεο/εβδνκάδα ή
κήλα (Μεξηθή/ελαιιαζζφκελε ηειεξγαζία) θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ,
ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο απνκφλσζεο θαη απνθνπήο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ
απφ ηελ εξγαζηαθή θνηλφηεηα θαη ηελ επηρείξεζε, νχηε πξνβιήκαηα ειέγρνπ απφ ηηο
ειεγθηηθέο αξρέο. Πξέπεη κάιηζηα λα ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε γηα εκέξεο θαη ψξεο
ζπλάληεζεο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ κε πξντζηακέλνπο θαη ζπλαδέιθνπο θαζψο θαη
ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ζπζθέςεηο θαη εθδειψζεηο, πάληνηε εληφο
ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο.



ε ηειεξγαζία πξέπεη λα αθνξά ζε εξγαδφκελνπο θαηά πιήξε απαζρφιεζε θαη φρη ζε
λενπξνζιακβαλφκελνπο, νη νπνίνη ιφγσ ηειεξγαζίαο κπνξεί λα ζηεξεζνχλ αλαγθαίεο
δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη νκαιήο ελζσκάησζεο ζηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα, ή λα
κεηαηξαπνχλ defacto ζε εξγαδφκελνπο δεχηεξεο ηαρχηεηαο.
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Ο ζπλδπαζκφο ηειεξγαζίαο κε κεξηθή ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε ή κε άιιεο
επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη
κπνξεί λα απνβνχλ πνιιαπιά βιαπηηθέο γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, δελ
γίλεηαη απνδεθηφο.


Αθφκα, πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη νη ηειεξγαδφκελνη πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα
δηθαηψκαηα θαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνπο ζπγθξίζηκνπο εξγαδφκελνπο
εληφο

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ

ηεο

επηρείξεζεο

ή

ηεο

εθκεηάιιεπζεο,

ρσξίο

επηθπιάμεηο, φπσο επηρεηξείηαη λα πηνζεηεζεί κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 66. Ζ
ίζε κεηαρείξηζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ εηδηθψλ πξνβιέςεσλ ζε ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηεο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζέζεο
εξγαζίαο.


Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ππάξμεη αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν εξγαζίαο θαη ηα θξηηήξηα
απφδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, ψζηε λα κελ νδεγνχλ ζε δηφγθσζε ηνπ απαηηνχκελνπ
ρξφλνπ εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ ν ηειεξγαδφκελνο λα θέξεη εηο πέξαο ηα αλαηεζέληα
θαζήθνληα ζε ζρέζε κε έλα ζπγθξίζηκν εξγαδφκελν ηεο επηρείξεζεο.



Χο πξνο ην δηθαίσκα ηεο απνζχλδεζεο, πξέπεη λα ζεζπηζζεί ην δηθαίσκα
απηφ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο
ρξεζηκνπνηνχλ εληφο ή εθηφο επηρείξεζεο κέζα ςεθηαθήο δηθηχσζεο θαη
επηθνηλσλίαο θαη φρη κφλν γηα ηνπο ηειεξγαδφκελνπο. Ζ δηάηαμε πξέπεη λα είλαη
ζαθήο θαη σο πξνο ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε, φπσο
πξνβιέπεηαη θαη ζηνλ πξφζθαηα ςεθηζζέληα Ηζπαληθφ Νφκν (ΦΔΚ 253/23.9.2020),
άξζξν 18. Όηη, κε άιια ιφγηα, ν εξγνδφηεο θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηνπ δελ
επηηξέπεηαη λα νρινχλ ηνλ εξγαδφκελν πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ
εκεξήζηνπ σξαξίνπ ηνπ ή θαηά ηηο εκέξεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζήο ηνπ ή θαηά ηε
ρξήζε ηεο πάζεο θχζεσο αδείαο ηνπ, πξέπεη δε λα ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία
κέηξα (θξαγέο κελπκάησλ θαη ινγηζκηθνχ, νδεγίεο, ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο καδί
κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε) ψζηε ην δηθαίσκα απηφ λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Σν δηθαίσκα απνζχλδεζεο δελ πξέπεη λα επαθίεηαη ζηελ
«αηνκηθή επζχλε» ηνπ εξγαδφκελνπ λα ην αζθήζεη ή φρη, ζε θάζε δε πεξίπησζε δελ
πξέπεη ν εξγαδφκελνο λα απνθνκίδεη νθέιε απφ ηνλ εξγνδφηε επεηδή δελ ην αζθεί, ή
αληίζεηα λα ηηκσξείηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν επεηδή ην αζθεί.



Με δεδνκέλε ηελ σο άλσ ξεηή πξφβιεςε πεξί δηθαηψκαηνο απνζχλδεζεο, ζεσξνχκε
αληηθαηηθή ηελ πξφβιεςε πεξί ηειε-εηνηκφηεηαο, ε νπνία έρεη παξακείλεη απφ ηελ
πξνεγνχκελε ξχζκηζε.



Με δεδνκέλν φηη ηα πάζεο θχζεσο ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θαη ε
θάιπςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζπλερίδνπλ θαη ζηελ ηειεξγαζία λα απνηεινχλ
επζχλε ηνπ εξγνδφηε, θαη παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ ηειεξγαζία δελ πθίζηαληαη ηα
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θιαζηθά εξγαιεία ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, δελ είλαη
απνδεθηφ ην βάξνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο λα ην θέξεη ν
εξγαδφκελνο, απαιιαζζφκελνπ ηνπ εξγνδφηε απφ φιεο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο
ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο παξ. 9 πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί
αλαιφγσο θαη λα κελ «ηεθκαίξεηαη θαηαιιειφιεηα». Καηά ηε ζέζπηζε ηνπ
επηθαηξνπνηεκέλνπ Κψδηθα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο πξέπεη κάιηζηα λα ιεθζνχλ
ππφςε θαη νη λένη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη, φπσο ςπρνθνηλσληθνί, πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ή ζπλδένληαη κε ηελ ηειεξγαζία.


Η αλαθνξά ζηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο θάκεξαο, πξέπεη λα είλαη ελδεηθηηθή
(¨»απαγνξεχεηαη ηδίσο...»¨), δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ
κπνξεί λα γίλεη κε πιεζψξα ζπγρξφλσλ κέζσλ πνπ ζπληζηνχλ απεηιή γηα ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ηειεξγαδφκελνπ (π.ρ ιήςε απεηθνλίζεσλ νζφλεο /
screenshots, εηδηθά ινγηζκηθά παξαθνινχζεζεο θιπ).



Σπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζα δηαπηζησζνχλ ζε επηκέξνπο θιάδνπο ή ηνκείο
εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη - πξνο φθεινο πάληα ηνπ ηειεξγαδφκελνπκε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ν ξπζκηζηηθφο ξφινο ησλ νπνίσλ πξέπεη
ξεηά λα πξνβιεθζεί, φρη κφλν ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 66, αιιά θαη
ζηηο ινηπέο παξαγξάθνπο ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο, ι.ρ. θαη σο πξνο ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο ηεο ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ ρψξνπ
εξγαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ αιιά θαη σο πξνο ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα κελ πξνζβάιιεηαη ε ηδησηηθφηεηα.



ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ λα πξνζηεζεί φηη φιεο νη
επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ ξπζκίζεσλ,
πνπ ζεζπίδνληαη ή ζα ζεζπηζηνχλ κε Δ θαη ΓΑ.
Έρεη άιισζηε θαλεί θαη απφ ηελ θξαηνχζα επξσπατθή πξαθηηθή, φηη ηα ζέκαηα

εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο δελ εμαληινχληαη κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, αιιά
ζπκπιεξψλνληαη, βειηηψλνληαη θαη απνζαθελίδνληαη κε ζπιινγηθέο ζπκθσλίεοπιαίζην, ηδίσο ζε θιαδηθφ επίπεδν, γηα ηελ αλαγθαία ζπιινγηθή πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ. Πξνυπνζέηνπλ δε θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο
κεραληζκνχο θξαηηθήο (ΔΠΔ) αιιά θαη ζπιινγηθήο επνπηείαο θαη ειέγρνπ, φπσο δηκεξή
θιαδηθά

παξαηεξεηήξηα,

δηκεξείο

επηηξνπέο

παξαθνινχζεζεο

εθαξκνγήο

ηεο

ηειεξγαζίαο ζε θάζε θιάδν θαη εξγαζηαθφ ρψξν.
VΙ.) Άξζξν 55 – Αλάπαπζε εξγαδνκέλσλ – Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 π.δ
88/1999.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξφβιεςε πεξί κείσζεο ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ εκεξήζηαο
εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα ρνξεγεί δηάιεηκκα κεηψλεηαη απφ 6 ζε 4
ψξεο, ε πξνηεηλφκελε παξέκβαζε φηη ην δηάιεηκκα δελ απνηειεί ρξφλν εξγαζίαο πξέπεη
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λα απαιεηθζεί θαη λα πξνβιεθζεί ξεηά φηη απνηειεί ρξφλν εξγαζίαο. Ζ ιήςε δηαιείκκαηνο
έρεη ζθνπφ ηε κείσζε ηεο θαηαπφλεζεο απφ ηελ εξγαζία (πξνζηαζία ηεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ) απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε θαη γηα ην ιφγν απηφ ε κε
αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ σο ρξφλνπ εξγαζίαο νδεγεί αλεπίηξεπηα ζε έκκεζε
επηκήθπλζή ηνπ κέρξη θαη 30 ΄ εκεξεζίσο.

VIΙ. – Άξζξν 62 - Δμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξεσηηθή αλάπαπζε θαηά ηελ Κπξηαθή θαη ηηο
εκέξεο αξγίαο
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, ρσξίο νπνηαδήπνηε εηδηθφηεξε ηεθκεξίσζε, πξνζηίζεληαη
ζηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξεσηηθή αλάπαπζε θαηά ηελ Κπξηαθή λένη θιάδνη θαη ππεξεζίεο,
κεηαμχ απηψλ θαη «θέληξσλ δεδνκέλσλ θαη ελ γέλεη κεραλνγξαθηθψλ θέληξσλ νκίισλ
επηρεηξήζεσλ, data centers, θέληξσλ θνηλψλ ππεξεζηψλ νκίισλ επηρεηξήζεσλ ηδίσο
ζηνπο ηνκείο ηεο ινγηζηηθήο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο κηζζνδνζίαο, ησλ H/Y, ηεο
θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο». Έηζη φκσο αλαηξείηαη πιήξσο ν ππξήλαο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ
δηθαηψκαηνο ηεο αλάπαπζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ
εξγαδνκέλσλ (άξζξα 5 παξ. 1 θαη 21 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο).
εκεηψλεηαη φηη ην πξναλαθεξζέλ δηθαίσκα πξνζιακβάλεη πξαθηηθή αμία γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο φηαλ απηνί κπνξνχλ, κφλνη ή απφ θνηλνχ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, λα κεηέρνπλ
ζηελ ζπιινγηθή αλάπαπια κηαο θνηλήο αξγίαο αλά εβδνκάδα. Ωο ηέηνηα εκέξα έρεη επηιεγεί,
θαηά καθξά δηακνξθσκέλε παξάδνζε ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηα ινηπά Κξάηε ηεο
Δπξψπεο, ε Κπξηαθή. Μάιηζηα, δελ αηηηνινγείηαη γηα πνην ιφγν νη παξαπάλσ εμαηξέζεηο
επηβάιινληαη απφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο σο
πξνο ηηο αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα απαιεηθζνχλ.

Γ. Δπί ηνπ Κεθαιαίνπ Γ: Ρπζκίζεηο γηα ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα "ΔΡΓΑΝΗ
ΙΙ" - Φεθηαθή Κάξηα Δξγαζίαο (άξζξα 73-79)
Ζ -εθ λένπ, ζε ζρέζε κε ην άξζξν 26 λ.3996/2011, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ
νπδέπνηε εθδφζεθαλ νη αλαγθαίεο Τ.Α- πξφβιεςε πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηνπ
εκεξήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο απνηειεί ζεηηθή
ξχζκηζε θαη ελαξκνλίδεηαη θαη κε ηελ πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ (C-55/18).
Σν ζχζηεκα ηεο ςεθηαθήο θάξηαο πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφ, αμηφπηζην θαη
πξνζβάζηκν φρη κφλν ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο επνπηηθέο αξρέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ειέγρσλ αιιά θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα άζθεζεο
ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Αθφκε, πξέπεη λα πξνβιεθζεί δπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο
πξνζπκπιήξσζεο ηεο ΑΠΓ θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ απνδνρψλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη
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απνζηνιή ηεο απφδεημεο ηεο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε
θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο
θάξηαο πξέπεη λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ
λνκνζρεδίνπ (δηεπζέηεζε ρξφλνπ εξγαζίαο κε ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο, ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε θιπ). Γηα ηηο δε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα απηφ, λα
απνζαθεληζηεί φηη παξακέλεη ε ππνρξέσζε πιήξνπο θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ησλ
ππεξβάζεσλ απηνχ, γηα ηελ νπνία πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαηάιιειεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο.

Γ. Δπί ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πιινγηθνχ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ (άξζξα 81 – 99)
Πνιιέο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο γηα ηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ λφκν θαη ηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη αληίζεηεο κε ην χληαγκα θαη ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο Δξγαζίαο.
Πιήηηνπλ ζηνλ ππξήλα ηεο ηε ζπιινγηθή απηνλνκία, ππνβαζκίδνπλ ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν
ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε φια ηα επίπεδα (ΔΓΔΔ, θιαδηθέο θαη
επηρεηξεζηαθέο) κεζνδεχνληαο θαη επηρεηξψληαο ηαπηφρξνλα λα πεξηζσξηνπνηήζνπλ ηηο
θιαδηθέο Δ θαη ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο εθπξνζψπεζε, πξνσζψληαο σο κφλν (θαη
άληζν) πεδίν ξχζκηζεο ηελ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ θαη ηελ
επηθξάηεζε, ηειηθά, κφλν ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα, κε ηηο ππφ δηαβνχιεπζε δηαηάμεηο επέξρεηαη:
Η. ΤΠΔΡΜΔΣΡΖ ΤΡΡΗΚΝΩΖ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΩΝ
ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΒΑΡΟΤ ΣΖΝ ΑΝΗΟΜΔΡΖ ΥΔΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ
1. Όπσο ήδε αλαθέξακε ζην θεθάιαην Β’ ηνπ παξφληνο ππνκλήκαηνο, κε ην άξζξν 58 ηνπ
πξνζρεδίνπ λφκνπ επηρεηξείηαη ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κε αηνκηθή ζπκθσλία,
εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ή δελ επηηπγράλεηαη ζπκθσλία κεηαμχ απηήο
θαη ηνπ εξγνδφηε. Με ηε δηάηαμε απηή αθπξψλεηαη θάζε πξννπηηθή θνηλσληθνχ δηαιφγνπ,
δηαβνχιεπζεο θαη νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εξγνδνηψλ ζε νπνηνδήπνηε δηάινγν κε ην
ζσκαηείν, κε απνηέιεζκα ην πεδίν δηαιφγνπ λα κεηαθέξεηαη απφ ην ζπιινγηθφ επίπεδν ζην
αηνκηθφ,

δεκηνπξγψληαο

ξήγκα

αθφκα

θαη

ζηηο

εηδηθέο

ξπζκίζεηο

ησλ

ζπιινγηθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ είραλ ζεζπηζηεί κε ην άξζξν 41 ηνπ λ.1892/1990.
2. Ζ ζχλδεζε ηεο εγγξαθήο ζην ΓΔ.ΜΖ.Ο.Δ (Γεληθφ Μεηξψν πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ
Δξγαδνκέλσλ) κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ νξγαλψζεσλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη, λα θαηαξηίδνπλ
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνθεξχζζνπλ απεξγίεο ( άξζξν 82 ηνπ λνκνζρεδίνπ )
παξαβηάδεη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο άζθεζεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο ππφ ηελ
εηδηθφηεξε έθθξαζε ηεο εζσηεξηθήο απηνλνκίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο ζέηεη
ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ππφ κηα ηδηφηππε θξαηηθή θεδεκνλία.
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Ζ άζθεζε φκσο ελφο ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, φπσο απηφ ηεο
ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο απεξγίαο δελ είλαη ζπληαγκαηηθά επηηξεπηφ λα ζπλδέεηαη
κε ηππηθνχο πεξηνξηζκνχο θαιθίδεπζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, ζίγνληαο ηνλ ππξήλα ηεο
άζθεζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθψλ δξάζεο.
Ζ ηδηφηππε απηή θξαηηθή θεδεκνλία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζπηζε ππέξκεηξσλ ππνρξεψζεσλ
αλάξηεζεο αλαιπηηθψλ θαη ιεπηνκεξεηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ζην
ΓΔΜΖΟΔ (απφ 1.1.2022), παξαβηάδεη θαη ηελ εζσηεξηθή απηνλνκία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ, θαζψο δεηείηαη λα αλαξηψληαη ζε έλα Μεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ απηά πνπ ηεξνχλην επί ζεηξά εηψλ ζηα δηθαζηήξηα ηεο
ρψξαο. εκεηψλεηαη, αθφκε, φηη ε πξφβιεςε (ζην άξζξν 79 παξ. 4 πεξ. α ηνπ πξνζρεδίνπ
λφκνπ) παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο ζηνλ Τπνπξγφ λα νξίδεη θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηα νπνία ζα θαηαρσξίδνληαη
ςεθηαθά ζην Π ΔΡΓΑΝΖ ΗΗ είλαη αληηζπληαγκαηηθή, θαζψο ε επηινγή ηνπο επαθίεηαη παληειψο
ζηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, δεκηνπξγψληαο επηπιένλ δηαθηλδπλεχζεηο ζηνλ ζπληαγκαηηθά
πξνζηαηεπφκελν ειεχζεξν θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ.
3. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 95 νξίδεηαη φηη ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ζπιινγηθψλ
ζπκβάζεσλ έρνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ φισλ ησλ
βαζκίδσλ ζην πεδίν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ κε ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 εθφζνλ έρνπλ εγγξαθεί ζηα αληίζηνηρα κεηξψα
ηεο παξ. 4.
Δπίζεο, κε ηελ παξ. 4 πεξ. α ηνπ άξζξνπ 95 πξνβιέπεηαη φηη φιεο νη ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη ελψζεηο πξνζψπσλ εξγαδνκέλσλ θαη νη νξγαλψζεηο ησλ
εξγνδνηψλ θαη εηδηθά απηέο πνπ ζπλάπηνπλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή θαη νξίδνπλ
εθπξνζψπνπο ηνπο ζηηο δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαζψο θαη ζηα ζπιινγηθά φξγαλα απηνχ, έρνπλ ππνρξέσζε λα
εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ Δξγαδνκέλσλ θαη Οξγαλψζεσλ
Δξγνδνηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ηεξείηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΖ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.
Οη ελ ιφγσ δηαηάμεηο ζπληζηνχλ έλα πιέγκα πεξηνξηζκψλ πνπ παξαβηάδεη ηνλ
ζπληαγκαηηθφ ππξήλα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Καηαξράο, νη εξγνδνηηθέο
νξγαλψζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κε εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν γηα λα δειψλνπλ «αλίθαλεο»
γηα ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη έηζη λα απνθεχγνπλ ηε δέζκεπζε απφ
ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο. Η δηάηαμε ζα έπξεπε λα πξνβιέπεη φηη αθφκα θαη αλ δελ εγγξαθνχλ
νη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ζην ΓΔΜΗΟΔ, ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα ππνγξάθνπλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.

13

4. Ζ πξφβιεςε, γηα πξψηε θνξά θαη κάιηζηα ρσξίο θακία αλαθνξά ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε κε
ην ππφ δηαβνχιεπζε άξζξν 95 παξ.2 εδ. β, θξηηεξίσλ γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ
εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ αιιά θαη ε πξφβιεςε δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ακθηζβήηεζεο φρη
κφλν ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηαο, αξκνδηφηεηαο, χπαξμεο, λνκηθήο
θχζεο θαη ραξαθηήξα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο εξγαδνκέλσλ ή νξγάλσζεο εξγνδνηψλ
ππνλνκεχεη ζην ππξήλα ηνπο ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ιακβαλνκέλσλ κάιηζηα
ππφςε θαη ησλ ππέξκεηξσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο.
5. Δμάιινπ, κε ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ, κε ηελ νπνία
πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 1876/1990 πξνβιέπεηαη φηη γηα λα είλαη
έγθπξεο νη Δ πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ θσδηθνπνίεζε φισλ ησλ ζε ηζρχ φξσλ ηεο
πιινγηθήο ξχζκηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ ζπκθσλνχκελσλ ην πξψηνλ,
φζν θαη ησλ παιαηφηεξσλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεη φηη απηφ γίλεηαη πξνο άξζε θάζε ακθηβνιίαο
θαη γηα ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη επνκέλσο δελ θαίλεηαη θαη΄αξρήλ λα θαηαξγνχληαη νη
δηαηεξεηηθέο ξήηξεο, φπσο ζηηο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο (ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαηππψλνληαη
ξεηά φινη νη θαλνληζηηθνί φξνη), νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ππνλνκεχνληαη επεηδή ε
ζέζε

ηεο

θσδηθνπνίεζεο

σο

πξνυπφζεζεο

εγθπξφηεηαο

ηεο

Δ

πξνθαιεί

πξνζθφκκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο, εκκέζσο δε ελδέρεηαη λα ηίζεηαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε
ην ζχλνιν ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ.
Δηδηθά γηα ηελ ΔΓΔ παξέρεηαη πξνζεζκία θαη δηέμνδνο θσδηθνπνίεζεο, γηα ηηο ππφινηπεο
θιαδηθέο θιπ. Δ δελ πξνβιέπεηαη θάηη αλάινγν. Δχινγα πξνθχπηεη ην εξψηεκα, πνηνο ζα
είλαη αξκφδηνο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηη ζα ζπκβεί εάλ ηα κέξε δελ ζπκθσλνχλ ζηνπο φξνπο
ηεο; Θα κέλνπλ νη εξγαδφκελνη ρσξίο ζπιινγηθή ξχζκηζε; Καηά ηε γλψκε καο, αληί ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε εηζάγεηαη αθφκα έλα
ηζρπξφ εκπφδην ζχλαςεο (θαη

θήξπμεο ππνρξεσηηθψλ)

Δ,

ηδίσο

θιαδηθψλ,

πξνθξίλνληαο έκκεζα δηαπξαγκαηεχζεηο απφ κεδεληθή βάζε. Έηζη, αληί γηα κεγαιχηεξε
αζθάιεηα δηθαίνπ, πνπ δειψλεηαη πσο είλαη ην δεηνχκελν, θαηαιήγνπκε ζε πιήξε
αλαζθάιεηα, κε επηβξάβεπζε κάιηζηα ηνπ ηπρφλ θαθφπηζηνπ εξγνδφηε πνπ ζα αξλείηαη
λα ζπκθσλήζεη ζε φξνπο ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ζα θσιπζηεξγεί γηα λα απνθχγεη ηε
δέζκεπζε απφ έγθπξε ξχζκηζε.
6. Με ην άξζξν 98 πεξί δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ πξνβιέπεηαη ε
αλαζηνιή ηζρχνο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο ή δηαηηεηηθήο απφθαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο
δηθαζηηθήο απφθαζεο επί ηεο ζρεηηθήο αγσγήο.
Ωζηφζν, ζην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη κε λφκν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί
φξνη εξγαζίαο, πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλαπηφκελεο κε
ειεχζεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη, αλ απηέο απνηχρνπλ, κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ε δηαηηεζία.
Καηά ζπλέπεηα, ζθνπφο ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 22 παξ.2 είλαη ε
δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο κε ηελ απνθπγή ηεο δηαηψληζεο ησλ ζπιινγηθψλ
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δηαθνξψλ γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο ζθνπφο απηφο καηαηψλεηαη αλ ην έλα κέξνο
ηεο ζπιινγηθήο δηαθνξάο, αξλνχκελν λα δερζεί ηε δηαηηεηηθή απφθαζε, έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ηελ αλαζηείιεη κε ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αγσγήο θαη κέρξη ηελ
έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ νη ζρεηηθνί φξνη εξγαζίαο
ξπζκίδνληαη κφλν ζην επίπεδν ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ή πθίζηαηαη θαλνληζηηθφ
θελφ θαζψο ε ζρεηηθή εθθξεκφηεηα θαη ε ελδερφκελε δηακάρε δηαησλίδεηαη επ’ αφξηζηνλ κεηαμχ
ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο επηβάιιεηαη ζηνλ λνκνζέηε
λα ζεζπίζεη ζχζηεκα δηαηηεζίαο, σο επηθνπξηθή δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ
εξγαζίαο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Άξα, νη θνηλσληθνί
εηαίξνη ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζπληαγκαηηθή δηάηαμε κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ ζε δηαηηεηηθφ
φξγαλν ηε ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηδηθή κλεία ζην ζπληαγκαηηθφ
θείκελν ηεο δηαηηεζίαο ζα ήηαλ πεξηηηή, αλ εθθηλνχζε κε ηε ζπλαηλεηηθή πξνζθπγή θη αλ ε
νινθιήξσζή ηεο ηεινχζε ππφ ηελ αίξεζε ηεο έθδνζεο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο επ’
απηήο.
πκπεξαζκαηηθά, νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο, θαη ηδίσο ην άξζξν 58 γηα ηελ αηνκηθή
δηεπζέηεζε ησλ φξσλ εξγαζίαο, ην άξζξν 95 γηα ηελ εγγξαθή ζην ΓΔΜΖΟΔ σο πξνυπφζεζεο
γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ λα ζπλάςνπλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ην άξζξν
96 γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ψο πξνυπφζεζε εγθπξφηεηαο ησλ Δ, ην άξζξν 98 αλαθνξηθά κε
ηελ αλαζηνιή ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο επί ηεο αγσγήο πξνζβνιήο ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε
θαηαξγεζείζα ΠΤ 6/2012, νδεγνχλ ζε ππέξκεηξνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ λ.1876/1990, αθελφο ζπληζηνχλ ζνβαξή ππνρψξεζε ησλ ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ελ γέλεη θαη αληίζηνηρε
εμαζζέλεζε ηεο ζέζεο ηνπο έλαληη ησλ εξγνδνηψλ, αθεηέξνπ εκπεξηέρνπλ ζνβαξέο
δηαδηθαζηηθέο πιεκκέιεηεο.
Πεξαηηέξσ, κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο επηβάιινληαη ζνβαξνί πεξηνξηζκνί ζηα
πξνζηαηεπφκελα κε ην άξζξν 22 ηνπ πληάγκαηνο εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ζηε
ζπιινγηθή απηνλνκία. Οη πεξηνξηζκνί απηνί, ελ φςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ηεο έληαζεο θαη
ηεο αφξηζηεο δηάξθεηάο ηνπο, θαζψο θαη ελφςεη ησλ ζνβαξά πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ
ήδε ιεθζεί κε πξνγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα (νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο δπλαηφηεηαο
κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή ζπγθπξία, παξαβηάδνπλ ηε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε ζπιινγηθή απηνλνκία θαη
πξέπεη λα απαιεηθζνχλ απφ ην λνκνζρέδην.
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ΗΗ. ΤΠΔΡΜΔΣΡΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ
Ζ απεξγία ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζεζπίδεη ν λφκνο. Ωζηφζν, ε
ζπληαγκαηηθή ηεο θαηνρχξσζε απαγνξεχεη ζηνλ λνκνζέηε λα ιάβεη ηέηνηαο έθηαζεο
κέηξα ψζηε λα θαηαζηεί αλελεξγφ ην δηθαίσκα ή λα ηεζνχλ ππέξκεηξα εκπφδηα ζηελ
άζθεζή ηεο, φπσο επί παξαδείγκαηη ε θαζηέξσζε ππεξβνιηθνχ πνζνζηνχ δηάζεζεο
πξνζσπηθνχ ζηνηρεηψδνπο ιεηηνπξγίαο, ή ν απνθιεηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ απεξγηαθήο
ηαθηηθήο, ή ε ζέζπηζε απζαίξεησλ δηαδηθαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζηελ παξεκπφδηζή ηεο (βι. ππξφπνπινο/ Κνληηάδεο/ Αλζφπνπινο/ Γεξαπεηξίηεο,
χληαγκα-Καη’ άξζξν εξκελεία, 2017, άξζξν 22).
Οη

πξνηεηλφκελεο

δηαηάμεηο,

πνπ

αθνξνχλ

ζηελ

εμεηδίθεπζε

θαη

ζηνπο

πεξηνξηζκνχο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ απεξγία, ηδίσο ηα άξζξα 85, 92 θαη 94 ηνπ
πξνζρεδίνπ λφκνπ, παξαβηάδνπλ ην άξζξν 23 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο, θαζψο ζεζπίδνπλ
ηέηνηαο έθηαζεο πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα αθπξψλεηαη ν ίδηνο ν ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο ν
νπνίνο εξείδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ δηά
ηεο ζπιινγηθήο απνρήο ηνπο απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο (βι. Καδάθνο, πιινγηθφ
Δξγαηηθφ Γίθαην, 2013).
Αλαιπηηθφηεξα:
1. Με ην άξζξν 90 ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο απεξγίαο σο εθδήισζε αιιειεγγχεο εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ πνπ
εμαξηψληαη απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο πξνο εξγαδνκέλνπο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ή
ζηελ έδξα ηεο ίδηαο ηεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο, θαη εθφζνλ ε έθβαζε ηεο απεξγίαο ησλ
ηειεπηαίσλ ζα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά ή εξγαζηαθά ζπκθέξνληα ησλ πξψησλ. Ζ
απεξγία ζηελ πεξίπησζε απηή θεξχζζεηαη κφλν απφ ηελ πην αληηπξνζσπεπηηθή ηξηηνβάζκηα
ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε.
2. Με ην άξζξν 92 ηνπ πξνζρεδίνπ λφκνπ πξνζηίζεηαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί
λα θεξπρζεί παξάλνκε ε απεξγία ε άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο, θαζψο θαη ε εληειψο αφξηζηε
λνκηθή έλλνηα ηεο άζθεζεο ςπρνινγηθήο βίαο απφ νπνηνλδήπνηε ζε εξγαδφκελνπο πνπ
ζέινπλ λα πξνζέιζνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο Ωζηφζν, ε ζχλδεζε ηεο θαηάιεςεο ησλ ρψξσλ
εξγαζίαο (απφ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ θήξπμαλ ηελ απεξγία ή απφ κεκνλσκέλα ηξίηα
άηνκα) κε ηε λνκηκφηεηα ηεο απεξγίαο απνηειεί ζπξξίθλσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο θαη
αδηθαηνιφγεηε παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απεξγηαθήο ηαθηηθήο ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο κε βάζε
αφξηζηεο έλλνηεο, φπσο ε «ςπρνινγηθή βία», δηεπξχλεη ππέξκεηξα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα θεξπρζεί κηα απεξγία παξάλνκε θαη γηα απηφ πξέπεη λα απαιεηθζεί
3. Με ην άξζξν 94 ζε ζπλάξηεζε κε ηα άξζξα 91 θαη 92 ζεζπίδεηαη έλαο ππέξκεηξνο
πεξηνξηζκφο, πνπ νδεγεί ζηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο ζην Γεκφζην, ζηνπο
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ζηηο
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επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ έρεη δσηηθή
ζεκαζία γηα ηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Δηδηθφηεξα, ε ππνρξέσζε δηάζεζεο πξνζσπηθνχ ειάρηζηεο εγγπεκέλεο ππεξεζίαο ζην
απζαίξεην θαη εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 33%, θαη κάιηζηα επηπιένλ ηνπ
πξνζσπηθνχ αζθαιείαο, νδεγεί ελίνηε ζηελ ππνρξέσζε λα δηαηίζεληαη πεξηζζφηεξνη
εξγαδφκελνη απφ φζνπο απεξγνχλ. Απηφ αληίθεηηαη επζέσο ζην άξζξν 23 παξ.2, ζχκθσλα
κε ην νπνίν νη λνκνζεηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ εηζάγνληαη ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο

απεξγίαο

ησλ

δεκνζίσλ

ππαιιήισλ

θαη

ησλ

ππαιιήισλ

ηεο

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ θάζε κνξθήο επηρεηξήζεσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο,
πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ, δελ κπνξνχλ λα θζάλνπλ έσο ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
απεξγίαο ή ηελ παξεκπφδηζε ηεο λφκηκεο άζθεζήο ηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη δελ απνηειεί επαξθή ζεκειίσζε ηεο αλάγθεο ηνπ ελ ιφγσ
πεξηνξηζκνχ, ε αθεξεκέλε επίθιεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 33% πιένλ ηνπ πξνζσπηθνχ
αζθαιείαο. Γελ είλαη επαξθήο, δηφηη αθελφο δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ην πςειφ απηφ πνζνζηφ θαη
αθεηέξνπ επεηδή δελ αηηηνινγείηαη γηα πνην ιφγν δελ αξθεί ν ήδε πξνβιεπφκελνο ζεζκφο ηνπ
πξνζσπηθνχ εμππεξέηεζεο ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ηνπ άξζξνπ
21§5 ηνπ λ.1264/1982.
Οη πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο, αλ πξνζεγγηζηνχλ σο
έλα πιέγκα λέσλ ξπζκίζεσλ, θαζηζηνχλ ζηελ πξάμε αλελεξγφ ην δηθαίσκα πνπ
θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη απνηειεί κεηαμχ άιισλ θαη
αλαγθαίν παξαθνινχζεκα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο (άξζξν 4 παξ.6 λ.
1876/1990), αθνχ απνβιέπεη ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη
ζηελ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξε εξγνδνηηθή πιεπξά.
ΗΗΗ. ΤΠΔΡΜΔΣΡΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΖ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
χκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ην Κξάηνο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα
πξνζήθνληα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηελ αλεκπφδηζηε
άζθεζε ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηθαησκάησλ ελαληίνλ θάζε πξνζβνιήο ηνπο. Με ηηο ξπζκίζεηο
ησλ άξζξσλ 14, 15 θαη 17 ηνπ λ.1264/1982 ν λνκνζέηεο θάιπςε φιν ην θάζκα ησλ αλαγθαίσλ
κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε πνπ έρεη ηε
δπλαηφηεηα πξνζβνιήο ηεο, ηνλ εξγνδφηε θαη νπνηνλδήπνηε ηξίην ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη θαη
ηα θξαηηθά φξγαλα, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε σο
αηνκηθφ φζν θαη σο ζπιινγηθφ δηθαίσκα
1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ 82 επ. ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε πξνζρεδίνπ λφκνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ή
αθφκα θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ λ.1264/1982 ζεζπίδεηαη ζσξεία
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πεξηνξηζκψλ ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία πνπ πξνζθξνχνπλ ζην άξζξν 23 παξ. 1 θαη ζην
άξζξν 14 ηνπ .
Δλδεηθηηθά:


Ζ επηρεηξνχκελε θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ ιφγσλ ηνπ άξζξνπ 14 γηα ηνπο νπνίνπο
επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ θαη ε
πξνζζήθε ηεο αφξηζηεο έλλνηαο ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ σο ιφγνπ θαηαγγειίαο απηψλ



Ζ πξφβιεςε πεξί θαηάξγεζεο ηεο Δπηηξνπήο πξνζηαζίαο ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ,



Ζ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πεξί κεηάζεζεο ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ ρσξίο ηήξεζε ηεο
πξνζηαηεπηηθήο ηνπ άξζξνπ 14 δηαδηθαζίαο,



Ζ πξνηεηλφκελε κείσζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ ηελ απφιπζε ζπλδηθαιηζηηθψλ
ζηειερψλ
Σα πξνεγνχκελα, ππφ κία εληαία πξνζέγγηζε σο πιέγκαηνο επηκέξνπο πεξηνξηζκψλ ηεο

ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο, ζπληζηνχλ ππέξκεηξν πεξηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 ηνπ
πληάγκαηνο θαη πξέπεη λα απαιεηθζνχλ θαη λα κελ εηζαρζνχλ ζην λνκνζρέδην θαηά ηελ
θαηάζεζή ηνπ ζηε Βνπιή.
ηα αλσηέξσ, παξά ην γεγνλφο φηη δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
λ.1264/1982 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππεξηζρχνπλ θαη δηαηεξνχληαη επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο γηα
ηελ άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ή ζα απνθηεζνχλ κε
ζπκθσλία κηζζσηψλ θαη εξγνδνηψλ ή κε Δ ή κε ΓΑ, πξνζηίζεληαη κε ην άξζξν 88 λένη
πεξηνξηζκνί ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο πνπ πξνζθξνχνπλ ηφζν ζηα άξζξα 23 παξ. 1
θαη 14 ηνπ πληάγκαηνο.
2. εκεηψλεηαη φηη κε ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε θνηλσθειψλ θαη κφλν ζθνπψλ ηνπο δελ θαηαζηξαηεγείηαη ε γεληθή δηάηαμε
πεξί απαγφξεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ηνλ εξγνδφηε,
πνιχ πεξηζζφηεξν αλ νη ζρεηηθέο εληζρχζεηο γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο έρνπλ πξνβιεθζεί κε
Δ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ρξήδεη νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5
παξ. 4 ηνπ λ.1264/1982.
3. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε ησλ άξζξσλ 85 θαη 86 ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε λνκνζρεδίνπ
ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ λα παξέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηα
κέιε ηνπο ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο εμ απνζηάζεσο ςεθνθνξίαο κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο
κπζηηθφηεηαο ηεο ςήθνπ ζεσξνχκε φηη ε ζπκκεηνρή ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζηε ιήςε ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, αξραηξεζηψλ αιιά θαη απεξγίαο
πξέπεη θαη΄ αξρήλ λα γίλεηαη δηα θπζηθήο παξνπζίαο ησλ κειψλ πξνθεηκέλνπ νη ζρεηηθέο
απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη κε άκεζν δηάινγν θαη λα επαθίεηαη ζηελ εζσηεξηθή απηνλνκία ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζην Γ. απηψλ λα πξνβιέπεη ηηο εμαηξεηηθέο
εθείλεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα είλαη δπλαηή ε εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθή ςεθνθνξία.
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Σηο επηθπιάμεηο ηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία έρεη εθθξάζεη θαη ε επηζηεκνληθή
ππεξεζία ηεο Βνπιήο επί ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 5 ηνπ λ. 4635/2019, απνθαηλφκελε
φηη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο δηεπθνιχλεη κελ ηε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ
αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, πιελ φκσο νη θίλδπλνη απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο
είλαη ππαξθηνί θαη φπσο ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ζεζκηθά φξγαλα ή Δπηηξνπέο άιισλ ρσξψλ
φπνπ έρεη, έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, πηνζεηεζεί ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, αθνξνχλ ην
αδηάβιεην ηεο ςήθνπ, ηελ απνθπγή παξαράξαμήο ηεο κε παξάλνκα ηερληθά κέζα, ην
απνιχησο απφξξεην ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο, φπσο θαη ηελ απνθπγή πηέζεσλ
θπξίσο, απφ ηελ εξγνδνηηθή πιεπξά.
Δ. ΤΣΑΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΡΓΑΙΑ Χ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ (άξζξα 100-123)
Απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, ζε ζπλζήθεο πςειήο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ επφκελε εκέξα
ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, αιιά θαη έμαξζεο ηεο εξγνδνηηθήο παξαβαηηθφηεηαο, θαη κφλν
ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα γίλεη ην ΔΠΔ Αλεμάξηεηε Αξρή, λα απνθηήζεη
Γηνίθεζε θαη λα ζηειερσζεί θαηάιιεια, αξθεί γηα λα επηθξαηήζνπλ ηειείσο ρανηηθέο
θαηαζηάζεηο ζηελ ήδε δνθηκαδφκελε αγνξά εξγαζίαο, γηα ηηο νπνίεο ε Κπβέξλεζε δελ ζα θέξεη,
πιένλ, θακηά επζχλε, αθνχ θαη δηα λφκνπ απνζείεη ηελ επζχλε ηεο γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο
εξγαζίαο.
Δχινγα πξνθχπηεη ην εξψηεκα, απφ πνην δηθαητθφ ζχζηεκα θαη απφ πνηα Δπξσπατθή
εκπεηξία αληιεί ηελ πξφηαζή ηεο ε Κπβέξλεζε. Καη αθφκα, θαηά πφζνλ απηφ ζπλάδεη κε ηε
ζπληαγκαηηθή ηεο ππνρξέσζε (Άξζξν 22 παξ. 1 η) «Η εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη
πξνζηαηεύεηαη από ην Κξάηνο, πνπ κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο όισλ
ησλ πνιηηώλ θαη γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή εμύςσζε ηνπ εξγαδόκελνπ αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ
πιεζπζκνύ....»

Κύπιε Υποςπγέ,
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε εθηελψο εθζέζακε ζηα πξνεγνχκελα, ε Οκνζπνλδία καο:


Δίλαη αληίζεηε κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1264/1982 θαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1876/90 φπσο πξνβιέπνληαη ζηηο ππφ δηαβνχιεπζε λνκνζεηηθέο
παξεκβάζεηο,

θαζψο

πεξηνξίδνληαη

αλεπίηξεπηα

ζπληαγκαηηθά

θαηνρπξσκέλα

δηθαηψκαηα.


Εεηά ηελ άκεζε απφζπξζε ησλ πξνηεηλφκελσλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ απνξξχζκηζε ηνπ σξαξίνπ, ζηελ θαηάξγεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ησλ απνιχζεσλ αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε δηαηάμεσλ πνπ
πξνθξίλνπλ ηελ αηνκηθή έλαληη ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.



ζεσξεί επηηαθηηθά αλαγθαίν λα αξζνχλ ην ηαρχηεξν φζεο κλεκνληαθέο παξεκβάζεηο -θαη
ηδηαίηεξα ε ΠΤ 6/2012- ππνζθάπηνπλ ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηνπο θαλφλεο πγηνχο
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αληαγσληζκνχ

θαη

ηελ

νκαιφηεηα

ζε

φια

ηα

επίπεδα

ησλ

πιινγηθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε ηελ παξάιιειε απνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΟΜΔΓ θαη ηεο
δπλαηφηεηαο κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε Γηαηηεζία.
Δηδηθφηεξα:
Γηα ηελ νπζηαζηηθή πξναγσγή ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ
άκεζσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απαηηείηαη ε θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ.4 ηεο ΠΤ
6/12, ε κεηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ησλ Δ κέρξη ηελ ππνγξαθή λέαο Δ ή ηελ
έθδνζε αληίζηνηρεο Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο, θαζψο θαη ε πιήξεο επαλαθνξά ηεο ρξνληθήο
επέθηαζεο ηζρχνο ησλ Δ ζε 6 κήλεο.
Αλαγθαίν είλαη επίζεο λα θαηαξγεζεί θαη ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο ΠΤ 6/2012
θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4046/2012 πνπ θαζνξίδνπλ σο κέγηζηε δηάξθεηα ησλ Δ ηελ
ηξηεηία ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ κε Δ ζεζπίδνληαη ζεκαληηθέο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο
πνπ εμ νξηζκνχ θαη ιφγσ ηεο θχζεο απηψλ έρνπλ αφξηζηε δηάξθεηα, φπσο νη Καλνληζκνί
Δξγαζίαο.
Σέινο, πξέπεη λα θαηαξγεζεί θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΤ 6/2012, ε νπνία
πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα πξνζαχμεζεο ηνπ κηζζνχ ιφγσ πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ
(θιίκαθα εληαίνπ κηζζνινγίνπ, σξηκάλζεηο θιπ) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηηθά νκαιή
κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ εξγαδφκελνπ αλάινγα κε ηελ ππεξεζία/πξνυπεξεζία θαη ηελ εκπεηξία
ηνπ.
Με ηελ πεπνίζεζε φηη ζα ζπλεθηηκήζεηε ηηο αλσηέξσ ζέζεηο θαη πξνηάζεηο καο θαηά ηελ
ηειηθή δηακφξθσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα
παξάζρνπκε θάζε ηπρφλ αλαγθαία δηεπθξίληζε.

Με ηηκή,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΙΧΡΓΟ ΜΟΣΙΟ

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
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