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Κνξπθαία κάρε γηα ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο,
ηα δηθαηώκαηα, ηε δσή καο!

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η ΟΤΟΕ ζπκκεηείρε ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ην εξγαζηαθό λνκνζρέδην (πξνζρέδην
λόκνπ), κε λέν αλαιπηηθό ππόκλεκα, ην νπνίν απνζηείιακε ζηηο 26.5.2021 ζηνλ Τπνπξγό
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Yπνζέζεσλ (γηα λα δείηε ην ππόκλεκα παηήζηε εδώ:
https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf).

Η ζπκκεηνρή καο ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε είρε σο ζηόρν:
- λα επηζεκάλνπκε ηεθκεξησκέλα ηηο ζνβαξέο επηθπιάμεηο, αληηξξήζεηο θαη
αληηπξνηάζεηο καο ζε άξζξα ηνπ πξνζρεδίνπ λόκνπ, πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηνλ θιάδν,
ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ θνηλσλία.
- λα επαλαθέξνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ αλαγθαία πηνζέηεζε δηαηάμεσλ πνπ λα
βγάινπλ ηε ρώξα από ην πνιπεηέο θαζεζηώο ζεζκηθήο εμαίξεζεο, ζε ζρέζε κε ηα θαη’ εμνρήλ
ηζρύνληα ζηελ Ελσκέλε Επξώπε. Να δηαζθαιίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηώκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ από εξγνδνηηθέο απζαηξεζίεο θαη θαηαρξήζεηο. Να εληζρύζνπλ , ηνλ θνκβηθό γηα ηε
Δεκνθξαηία θαη ηνλ θνηλσληθό δηάινγν ζεζκό ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ΣΣΕ.
- λα θαηαζέζνπκε ζέζεηο θαη επηρεηξήκαηα, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο, όπσο
θαη θάζε εξγαδόκελν θαη ελεξγό πνιίηε, λα θαηαλνήζνπλ ζεκείν πξνο ζεκείν ηε ζεκαζία θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηήκαηνο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, ηνπο ζεζκνύο, ηελ
εξγαζία θαη ηε δσή καο.
H Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ, ζηηο 28.5.2021 ζπλεδξίαζε, κε εηδηθό ζέκα ην
εξγαζηαθό λνκνζρέδην.
Σηε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά νη πνιηηηθνζπλδηθαιηζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ
εξγαζηαθνύ λνκνζρεδίνπ θαη δηαπηζηώζεθε όηη επηβεβαηώζεθαλ πιήξσο νη θαη’ αξρήλ
εθηηκήζεηο ηεο ΟΣΟΔ (Αλαθνίλσζε ΟΤΟΕ λν 62 ηεο 14.5.2012).
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Δηδηθόηεξα, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ δηαπίζησζε όηη:
I.
ην πξνζρέδην λόκνπ γηα ηα εξγαζηαθά ππάξρνπλ ζεηηθέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη ηδίσο κε ηελ θύξσζε ησλ δύν Δηεζλώλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο (190 θαη 187) θαη κε ηελ
Ελζσκάησζε ηεο Ελσζηαθήο Οδεγίαο 2019/1158 γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη
ηδησηηθήο δσήο.
Τπάξρνπλ, όκσο, θαη δηαηάμεηο πνπ αλαηξέπνπλ ό,ηη έρεη απνκείλεη από ην δίθαην
ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, ηεο ξύζκηζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, ησλ απνιύζεσλ,
ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο απεξγίαο αιιά θαη ησλ εξγαζηαθώλ-ειεγθηηθώλ
ζεζκώλ. Γηαηάμεηο πνπ απνδνκνύλ πιήξσο δπν ζεκειηώδεηο γηα ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα
θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λόκνπο, ηνλ λ.1264/82 θαη ηνλ λ. 1876/90.
II.
κε ηελ επίθιεζε ελόο δήζελ εθζπγρξνληζκνύ ηεο «παιαησκέλεο» Εξγαηηθήο
Ννκνζεζίαο, νη δηαηάμεηο ηνπ πξνζρεδίνπ λόκνπ
επαλαθέξνπλ νπηζζνδξνκηθέο ινγηθέο, πνπ παξαπέκπνπλ θξίζηκα εξγαζηαθά
δηθαηώκαηα όπσο ην σξάξην θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, ζηελ άληζε αηνκηθή
δηαπξαγκάηεπζε εξγνδόηε-εξγαδόκελνπ.
ζέηνπλ λέα δηαδηθαζηηθά θαη ηππηθά πξνζθόκκαηα ζηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο, ζηε ζύλαςε αιιά θαη ζηελ εγθπξόηεηα ησλ Δ, αληί λα ηηο εληζρύζνπλ,
κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ΠΥΣ 6/2012, ηνπ λ. 4635/19 θιπ, βάδνληαο ηέινο ζην θαζεζηώο
κλεκνληαθήο εμαίξεζεο ηεο Ειιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε Επξώπε.
πξνθξίλνπλ ζπλεηδεηά ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο, γηα παξαπέξα απνξξύζκηζε θαη
ππνβάζκηζε ηεο εξγαζίαο.
απνδνκνύλ ηνλ δεκνθξαηηθό λόκν 1264/82, πιήηηνπλ θαίξηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο
ειεπζεξίεο,
επηδηώθνπλ ηελ αθύξσζε ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηώκαηνο ηεο
απεξγίαο, ηελ ππνλόκεπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζην ζύλνιό ηνπο, αληί λα ζηεξίμνπλ
θαη λα εληζρύζνπλ, ζηηο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ηεο ςεθηαθήο επνρήο, ηνλ ξόιν
ησλ
ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ σο ππιώλα ηνπ δηαιόγνπ, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο
Δεκνθξαηίαο.
III.
ζε κηα ρώξα κε ηόζν πςειή αλεξγία, αληί λα εληζρύζνπλ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα
ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη βηώζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νη δηαηάμεηο ηνπ πξνζρεδίνπ λόκνπ,
απνδνκνύλ παξαπέξα ην δίθαην ηεο απόιπζεο θαη δηεπθνιύλνπλ κε κηα ζεηξά
δηαηάμεσλ ηηο απνιύζεηο, αθπξώλνληαο, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ απνιπκέλσλ, ην δηθαίσκα
αλάθηεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο εθόζνλ δηθαησζνύλ ζηα δηθαζηήξηα.
πξνθξίλνπλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο εξγαζίαο, κε πξνθαλείο
θηλδύλνπο γηα ηε θπζηθή θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδόκελσλ, κέζα από ηε δηεπζέηεζε ηνπ
σξαξίνπ, ηελ επέθηαζε ηεο εξγαζίαο Κπξηαθέο θαη Αξγίεο, αιιά θαη κε ηελ απαμίσζε ησλ
ζπκβαηηθώλ σξαξίσλ εξγαζίαο, κε ηε κε θαηάξγεζε ηεο ππεξεξγαζίαο.
επηρεηξνύλ λα δηακνξθώζνπλ εηθόλα «εξγαζηαθνύ El Dorado» γηα επίδνμνπο
εγρώξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο, αλεμάξηεηα από ην αλ απηή δηαζθαιίδεη αλάπηπμε κε
θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ζπλνρή θαη πξαγκαηηθή πξννπηηθή γηα ηε ρώξα.
ζπλερίδνπλ ζηνλ αδηέμνδν δξόκν ηεο θζελήο θαη ππνηηκεκέλεο εξγαζίαο, αληί
λα πξνσζήζνπλ κηα λέα θνηλσληθή ζπκθσλία κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή, βαζηζκέλε ζηε
γλώζε θαη ζηελ θαηλνηνκία κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο.
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IV.
ηέινο, κε ηελ πξόηαζε κεηαηξνπήο ηνπ ήδε απνδπλακσκέλνπ ΣΕΠΕ ζε
«Αλεμάξηεηε Αξρή», δίλνπλ ζαθέο κήλπκα απόζπξζεο ηνπ Κξάηνπο από ηνλ θνκβηθό ηνκέα
ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ Δ, ζε κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ
ήδε πιήηηεηαη από πςειή παξαβαηηθόηεηα, εξγνδνηηθή απζαηξεζία θαη αζπδνζία.

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Σν εξγαζηαθό λνκνζρέδην απνηειεί θνξπθαία πξόθιεζε θαη κάρε γηα νιόθιεξν ην
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζε εζληθό, θιαδηθό, ηνπηθό θαη επηρεηξεζηαθό επίπεδν.
Μηα κάρε πνπ πξέπεη λα δνζεί κε ηε ζπκκεηνρή ζύζζσκνπ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ
θηλήκαηνο ζε ελσηηθέο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, γηα λα απνζπξζνύλ νη νπηζζνδξνκηθέο
δηαηάμεηο ηνπ εξγαζηαθνύ λνκνζρεδίνπ.
Η ΟΣΟΔ έρεη ήδε ζέζεη ηνλ θιάδν ζε αγσληζηηθή εηνηκόηεηα.
Αμηνπνηνύκε θαη ζα αμηνπνηήζνπκε θάζε κέζν (πεξηνδείεο, web tv, παξεκβάζεηο ζε
θόκκαηα θαη θνξείο), γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηεο θνηλήο γλώκεο
ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ εξγαζηαθνύ λνκνζρεδίνπ.
ηελ θαηεύζπλζε απηή,
-απνζηείιακε ζηηο 28.5.2021 επηζηνιή ζηελ ΓΔΔ, επηζπλάπηνληαο ην αλαιπηηθό
ππόκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΤΟΕ. Τνλίζακε, παξάιιεια, ηελ αλάγθε λα ππάξμνπλ
ζπληνληζκέλεο, ελσηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο από
νιόθιεξν ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηεο ρώξαο.
- απνζηείιακε ην ππόκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΣΟΔ γηα ην εξγαζηαθό
λνκνζρέδην ζε όια ηα θόκκαηα ηεο Βνπιήο, γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο
ελέξγεηεο.
Μεηά θαη από ηελ απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΓΔΔ, γηα απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε
ζηηο 10/6/2021, θαινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ηα πξσηνβάζκηα σκαηεία, ηα
Ννκαξρηαθά Παξαξηήκαηα, λα μεθηλήζνπκε ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ
καδηθή αγσληζηηθή θαη απνθαζηζηηθή θηλεηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζηελ παλειιαδηθή
απεξγία ζηηο 10/6/2021.
Δάλ ε Κπβέξλεζε εκκείλεη ζηηο νπηζζνδξνκηθέο θαη αληηζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ
πξνζρεδίνπ λόκνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ βάδεη απέλαληί ηεο νιόθιεξν ην ζπλδηθαιηζηηθό
θίλεκα, ηνπο εξγαδόκελνπο, ηελ θνηλσλία θαη ν θιάδνο παξακέλεη ζε αγσληζηηθή
εηνηκόηεηα.
Σέηνηεο δηαηάμεηο ππνζεθεύνπλ ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο ρώξαο.
Σα ζπιινγηθά εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, νη πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη ν ξόινο
ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκα.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
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