
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 43 

Αζήλα,  15 Ινπιίνπ 2020 
 

 

Ειδική συνεδρίαση της ΟΤΟΕ για την τηλεργασία: 

  

Η παλδεκία λα κελ γίλεη άιινζη  
γηα ηελ ππνλόκεπζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ 

____________________________________________________ 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Τελ Τξίηε 14/7/2020 ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΤΟΕ κε εηδηθό 
ζέκα ηελ ηειεξγαζία, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ από ηελ αλαγθαζηηθή ιόγσ παλδεκίαο 
εθαξκνγή ηεο ζηελ Ε.Ε, ζηε ρώξα θαη ζηνλ θιάδν, θαζώο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαθαίλνληαη γηα ην 
κέιινλ, ελόςεη θαη ηεο επηθείκελεο, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο 
Κπβέξλεζεο γηα ην ζέκα.  
 

Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ην λνκνζρέδην ζα πεξηέρεη δηαηάμεηο κόληκνπ ραξαθηήξα, 
πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, ηξνπνπνηνύλ θαη ελ κέξεη εμεηδηθεύνπλ ην ηζρύνλ ζεζκηθό 
πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία.  
 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Γ. έγηλαλ ιεπηνκεξείο παξνπζηάζεηο ζρεηηθά κε:  

 ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαζθάιηζεο ηνπ σξαξίνπ θαη ζύγρπζεο ρξόλσλ ηδησηηθήο-εξγαζηαθήο δσήο.  

 ηηο ζπρλέο αδπλακίεο εμεύξεζεο θαηάιιεινπ ρώξνπ εξγαζίαο από ην ζπίηη 

 ηηο ειιείςεηο εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ,  

 ηα πξνβιήκαηα εληαηηθνπνίεζεο ή θαη απιήξσηεο εξγαζίαο,  

 ηα πξνβιήκαηα ηήξεζεο εξγνλνκηθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ΥΑΕ.  

 δεηήκαηα ηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο απνδεκηώζεηο θάζε θαηεγνξίαο 

ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ, πνπ παξάλνκα κεηαθπιίζηεθαλ ζηνλ εξγαδόκελν, όπσο θαη ηεο 

απνδεκίσζεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνπ ρώξνπ, όπσο ήδε ξεηά πξνβιέπεηαη από ηνλ λ. 

3846/2010.  
 

ηε ζπλεδξίαζε αλαθέξζεθε αθόκα, όηη δελ λνείηαη πεξηθνπή θαη αλαηξνπή δηθαησκάησλ θαη 

κάιηζηα κε αμηνπνίεζε ηεο πξσηνθαλνύο παγθόζκηαο πεξηπέηεηαο ηεο παλδεκίαο ζε βάξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 

Όπσο ηνλίζηεθε, ππάξρνπλ πεξηζώξηα κόλν ζαθώο βειηησηηθώλ λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεσλ 

ζε απηό ην πιαίζην:  

 Με ηε ζέζπηζε ι.ρ. ηνπ δηθαηώκαηνο ςεθηαθήο απνζύλδεζεο (πνπ ζεκαίλεη ππνρξέσζε ηνπ 

εξγνδόηε θαη ηνπ πξντζηάκελνπ λα κελ αμηώλνπλ από ηνλ εξγαδόκελν ή ηειεξγαδόκελν λα 

ζπλδέεηαη, λα ιακβάλεη ή λα απαληά ζε ππεξεζηαθέο θιήζεηο θαη e-mails εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη 

εξγάζηκσλ εκεξώλ), όπσο ππάξρεη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο  Ε.Ε θαη, ζηνλ θιάδν καο, ζηελ 

ΕΤΕ.  

 Με ηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο από 

απόζηαζε, ζύκθσλα θαη κε ηελ Οδεγία 2003/88/EC, άξζξν 3, θαζόζνλ είκαζηε ε κόλε ρώξα Ε.Ε 

πνπ δελ ην δηαζέηεη.  

 

 

 Με ηε ζέζπηζε βειηησηηθώλ ξπζκίζεσλ εμεηδίθεπζεο ηνπ ηζρύνληνο πιαηζίνπ όπσο :  

 

 Γηαζθάιηζε γλήζηαο ζπλαίλεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ, κε αλνηθηό δηθαίσκα ππαλαρώξεζεο 

νπνηεδήπνηε, εθόζνλ δελ ζεσξεί επσθειή ηελ ηειεξγαζία, ρσξίο ζπλέπεηεο ή βιαπηηθή 

κεηαβνιή. 
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 Δπαξθήο θαηαγξαθή θαη επνπηεία από ην ΔΠΔ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ηήξεζεο ηνπ πιαηζίνπ, ρσξίο εθπηώζεηο ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ 

Δξγαζία θαη 

 ζηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ, πόζν κάιινλ δε, ζηε κεηάζεζε επζπλώλ πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηνλ εξγαδόκελν.  

 Πιήξεο θάιπςε γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη έιεγρνο γηα επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο ζηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεξγαζίαο. 

 Δύινγε απνδεκίσζε γηα δηακόξθσζε θαη δηάζεζε ηδησηηθνύ ρώξνπ σο ρώξνπ εξγαζίαο,  

 Κάιπςε θάζε είδνπο εμνπιηζκνύ θαη ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηα νπνία ν εξγαδόκελνο 

παξάηππα θαη παξάλνκα επσκίδεηαη, αληί ηνπ θαλνληθά ππόρξενπ εξγνδόηε.  

 

Όπσο εηδηθά ηνλίζηεθε ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ ηεο Ε.Γ. ηεο ΟΤΟΕ, όζν δηαξθεί ε παλδεκία 

θαζήθνλ ηεο Πνιηηείαο είλαη λα πξνζηαηεύζεη ηελ πγεία θαη λα δηαζθαιίζεη ζηελ πξάμε ηα 

πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη όρη λα ηα αλαηξέςεη κε κόληκεο ξπζκίζεηο.    

Αληίζεηα νη όπνηεο κόληκεο ξπζκίζεηο θαη αιιαγέο πξέπεη λα ζπκθσλεζνύλ κεηά από 

επξύηαην θνηλσληθό δηάινγν θαη νπσζδήπνηε κε ζεβαζκό ηνπ ξπζκηζηηθνύ ξόινπ ησλ Κιαδηθώλ 

πιινγηθώλ πκβάζεσλ.  
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Ο θιάδνο καο έρεη θαη ζεζπηζκέλν σξάξην θαη ηζρπξά θαηνρπξσκέλα κηζζνινγηθά θαη 

ζεζκηθά δηθαηώκαηα κέζσ ηεο θιαδηθήο Δ θαη ζπκπιεξσκαηηθά κέζσ ησλ επηρεηξεζηαθώλ Δ 

θαη ησλ θαλνληζκώλ εξγαζίαο.  

Η ΟΣΟΔ θαη ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ησλ Σξαπεδώλ ηνλίδνπλ όηη έρνπλ βαξύλνληα ιόγν γηα 

ηηο νπνίεο παξεκβάζεηο θαη εθαξκνγέο ηειεξγαζίαο επηρεηξεζεί λα λνκηκνπνηεζνύλ θαη λα 

κνληκνπνηεζνύλ.  

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ απνθάζηζε, κε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία: 

 

 Η ΟΣΟΔ λα παξέκβεη άκεζα κε επηζηνιή-νινθιεξσκέλν ππόκλεκα ζέζεσλ πξνο ηνλ 
Τπνπξγό δεηώληαο ζπλάληεζε καδί ηνπ, κόιηο θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ ηειεξγαζία.  

 Η ΟΣΟΔ λα παξέκβεη θαη λα εθζέζεη ηηο ζέζεηο ηεο ζηελ αληίζηνηρε πλεδξίαζε ηεο αξκόδηαο 
Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο.  

 Να γίλνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ζπλεδξηάζεηο ησλ Γξακκαηεηώλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ πιιόγσλ θαη ζηε ζπλέρεηα όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηηο ζέζεηο καο ζην 
δήηεκα.  

 Όπνηα ηπρόλ αλαγθαία παξέκβαζε θαη ξύζκηζε ζεκάησλ ηειεξγαζίαο ζε κόληκε βάζε, ζα 
γίλεη κε δηάινγν θαη ζεβαζκό ησλ αξρώλ δηθαίνπ θαη ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ. 

 

 

 

 

 

Καινύκε ηνλ θιάδν ζε εγξήγνξζε. 

Πξνεηδνπνηνύκε ηνπο εξγνδόηεο θαη ηελ Κπβέξλεζε:  

Οη ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο δελ είλαη θαη δελ ζα γίλνπλ επθαηξία ππνλόκεπζεο, 

αιινίσζεο ή θαη άισζεο ησλ εξγαζηαθώλ καο δηθαησκάησλ. 
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Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                           Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

          ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                     ΑΥΙΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 

 


