
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 44 

Αζήλα,  8 επηεκβξίνπ 2020 

 
 

ΟΤΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ  

Ε ΟΟΤ ΜΠΑΙΝΟΤΝ ΚΑΡΑΝΣΙΝΑ 

Η επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο  
αλήθεη ζηνλ εξγνδόηε θαη ζην θξάηνο. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Με ην ζρέδην Νόκνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, πνπ θαηαηέζεθε πξόζθαηα, θπξώλνληαη Πξάμεηο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα όιωλ ηωλ Υπνπξγείωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ 
ζπλεπεηώλ ηεο Παλδεκίαο. Τν Ννκνζρέδην απηό πεξηιακβάλεη θαη δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ 
Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Υπνζέζεωλ. 

Αλάκεζα ζε απηέο, ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκό γηα ηνλ ρώξν καο πξνθαινύλ νη αθόινπζεο: 

Α) Η δηάηαμε γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ ρξόλνπ απνπζίαο ηνπ εξγαδόκελνπ από ηελ εξγαζία 
ηνπ, ιόγσ θαη’ νηθνλ πεξηνξηζκνύ ηνπ (ππνρξεωηηθήο θαξαληίλαο) γηα απνθπγή ηεο κεηάδνζεο ηνπ 
θσξνλντνύ COVID-19  (Αξζξν 10 ηνπ ζ.λ.). 

Παξέρεηαη από ηελ 1.9.2020 θαη γηα αόξηζην δηάζηεκα ε δπλαηόηεηα ζε εξγνδόηε πνπ απαζρνιεί 
εξγαδόκελν, ν νπνίνο ηίζεηαη ζε θαξαληίλα επηά (7) ή δεθαηεζζάξωλ (14) εκεξώλ, ζην πιαίζην ηωλ κέηξωλ 
πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ: 

 Να θαζνξίζεη κε απόθαζή ηνπ όηη ε εξγαζία πνπ παξέρεηαη από ηνλ εξγαδόκελν απηόλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζύζηεκα ηεο εμ απνζηάζεωο εξγαζίαο. 

 Εάλ δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο από απόζηαζε, λα απαζρνιεί ηνλ εξγαδόκελν, 
ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ ζπκβαηηθνύ ωξαξίνπ ηνπ, θαηά 
κία (1) ώξα εκεξεζίωο, ζε άιιεο εξγάζηκεο εκέξεο, από ηε ιήμε ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ 
εξγαδόκελνπ κέρξη ηε ζπκπιήξωζε ηνπ εκίζενο ηωλ ωξώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο παξακνλήο ηνπ θαη’ νίθνλ. 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θαλνληθά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 
παξακνλήο θαη’ νίθνλ ηνπ εξγαδνκέλνπ ην ζύλνιν ηωλ απνδνρώλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 

Πάγηα ζέζε ηεο Οκνζπνλδίαο καο είλαη, όηη ε παλδεκία δελ κπνξεί λα απνηειεί αθνξκή 
δηάβξσζεο ζεκειησδώλ εξγαζηαθώλ θαλόλσλ θαη δηθαησκάησλ, νύηε βέβαηα λα πξνθαιεί επαρζείο 
ζπλζήθεο γηα ηνλ εξγαδόκελν, κε ηε κεηάζεζε ζε απηόλ βαξώλ θαη επζπλώλ πνπ δελ ηνπ αλήθνπλ. 

Σηελ πξνθεηκέλε, όκωο, πεξίπηωζε, ν εξγαδόκελνο αθ’ ελόο ππνρξενύηαη ζε θαξαληίλα, γηα ιόγνπο 
δεκόζηαο πγείαο θαη νθεηιόκελεο πξόλνηαο ηνπ εξγνδόηε ηνπ ζην ζύλνιν ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ, αθ’ εηέξνπ 
θαιείηαη λα (αλα)πιεξώζεη, ηηο κηζέο ώξεο πνπ αλαινγνύλ ζηηο εκέξεο πνπ αλαγθαζηηθά δελ εξγάζηεθε, 
όπνπ βέβαηα δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή εμ απνζηάζεωο εξγαζίαο. Απηά, επηπιένλ ηνπ θαλνληθνύ ηνπ 
σξαξίνπ θαη ηπρόλ ππεξεξγαζίαο ή ππεξσξίαο, ρσξίο θακηά ακνηβή.  

Τν ζέκα δελ είλαη «πόζεο ώξεο» θαη εάλ ζα κνηξαζηνύλ ηα βάξε «ηζνκεξώο» αλάκεζα ζηνλ 
εξγαδόκελν θαη ζηνλ εξγνδόηε, ώο εάλ λα κνηξάδνληαη ηζνκεξώο ηελ επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 
ζην ρώξν εξγαζίαο θαη γεληθόηεξα ηελ επζύλε πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο.  

Είλαη λα ηεξεζεί ε βαζηθή αξρή, όηη ε επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζην ρώξν 
εξγαζίαο αλήθεη ζηνλ εξγνδόηε θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο ζην Κξάηνο. Βάζεη απηώλ, ν εξγαδόκελνο πνπ 
ππνρξενύηαη ζε θαξαληίλα δελ πξέπεη λα ρξεωζεί νύηε κηα ώξα απιήξσηεο εξγαζίαο.  

Γηα απηό, άιιωζηε, ζε άιιεο ρώξεο, όπωο ζηελ Ιηαιία, ε άδεηα γηα θαξαληίλα ρνξεγείηαη ώο 
αλαξξσηηθή θαη κε επηδόηεζε από ην δεκόζην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα, ρσξίο λα απαηηείηαη 
αλαπιήξσζε.   
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Πέξαλ, όκσο, ησλ ζεκάησλ αξρήο, ηίζεληαη θαη δεηήκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο, ηα νπνία 
παξαπέκπνληαη ζε Υπνπξγηθή Απόθαζε. Τη αιήζεηα ζα ζπκβεί ζε πεξίπηωζε αιιεπάιιειωλ θξνπζκάηωλ 
ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, ζπλαθόινπζα αιιεπάιιειωλ αλαγθώλ λα ηεζεί ην πξνζωπηθό ζε θαξαληίλα;  Πόζεο 
ώξεο απιήξωηεο εξγαζίαο ζα ρξεωζεί αλαγθαζηηθά ν εξγαδόκελνο, ζε πνηό δηάζηεκα θαη πώο ζα ηηο 
αλαπιεξώζεη; Πνηόο θαη πώο ζα θξίλεη όηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη άιιε ιύζε απαζρόιεζεο ηνπ 
εξγαδόκελνπ από απόζηαζε; Πνηόο θαη πώο ζα ειέγρεη απνηειεζκαηηθά ηελ ηήξεζε ηωλ λόκηκωλ νξίωλ 
ππεξεξγαζίαο, ππεξωξίαο θαη «αλαπιήξωζεο»;  

Πηζηεύνπκε όηη ε δηάηαμε απηή δεκηνπξγεί εξείζκαηα απνξξύζκηζεο ηνπ σξαξίνπ, ηζρπξήο 
αβεβαηόηεηαο γηα ηα ρξνληθά όξηα ηεο εξγαζίαο θαη όηη είλαη αδίθσο θαη δπζαλάινγα επαρζήο γηα 
ηνλ εξγαδόκελν.  

Γηα ηνύην δεηάκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαξαληίλαο, όπνπ δελ ππάξρεη άιιε ιύζε, λα 
ρνξεγείηαη εηδηθή αλαξξσηηθή άδεηα, όπσο ηζρύεη θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Γεκνζίνπ. Κάηη 
πνπ άιισζηε αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαη’ εμνρήλ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδόηε λα πξνζηαηεύζεη ηελ 
πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, πόζν κάιινλ ζε πεξηπηώζεηο ηέηνηαο έθηαζεο απεηιήο γηα ηε δεκόζηα 
πγεία.  

Β) Η παξάηαζε ηεο δπλαηόηεηαο εξγνδνηώλ, πνπ έρνπλ εμαληιήζεη ηα λόκηκα πξνβιεπόκελα 
αλώηαηα όξηα ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, λα ηνπο απαζρνινύλ 
ππεξσξηαθά ρσξίο ζρεηηθή εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο κεηά από γλώκε ηνπ 
Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο, ρωξίο βέβαηα ππέξβαζε ηωλ αλώηαηωλ εκεξήζηωλ θαη εβδνκαδηαίωλ 
νξίωλ εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο, κέρξη θαη ηελ 31.12.2020  (Άξζξν 18 ηνπ ζ.λ.) 

Η δηάηαμε απηή ιεηηνπξγεί εμίζνπ δηαβξσηηθά γηα ηα σξάξηα εξγαζίαο θαη ηνλ απαξαίηεην 
έιεγρό ηνπο. Η παξάηαζε ηεο ζπζηεκαηηθήο ππέξβαζεο ηωλ αλώηαηωλ νξίωλ ππεξωξίαο ρωξίο έιεγρν θαη 
άδεηα δελ έρεη θακηά δηθαηνινγεηηθή βάζε ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ύθεζεο θαη αλεξγίαο, νύηε κπνξεί λα 
ζπλδεζεί κε αλάγθεο αληηκεηώπηζεο ηωλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο.  

Αληίζεηα, ζα έπξεπε λα απνηξέπνληαη θάζε είδνπο ππεξβάζεηο ηνπ ζπκβαηηθνύ σξαξίνπ, κε 
πξώην βήκα ηελ απαγόξεπζε ηεο ππεξεξγαζίαο, πνπ απνηειεί παγθόζκηα πξωηνηππία, ώζηε λα 
δεκηνπξγνύληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε θιάδνπο κε ζπλερείο κεηώζεηο πξνζωπηθνύ, όπωο είλαη θαη ν 
ηξαπεδηθόο.  

Γ) Γηα ηηο ξπζκίζεηο, ηέινο, πνπ αθνξνύλ ζηηο επάισηεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, αθόκα 
εθθξεκνύλ νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ νξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο απηέο, όπωο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη, ώο έζραην κέηξν, αθόκα θαη ζε αλαζηνιή ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 
εθόζνλ αηηηνινγεκέλα εμαληιεζεί θάζε άιιε δπλαηόηεηα λα εξγαζηνύλ κε αζθάιεηα.  

Καη ζην ζέκα απηό ζέζε καο είλαη όηη νη επάισηεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ δελ πξέπεη λα 
ηηκσξνύληαη κε αλαζηνιή ηεο ζύκβαζεο επεηδή είλαη... επάισηεο! Απηό είλαη άδηθν θαη αλεπίηξεπην. 
Πξέπεη, αληίζεηα, κε επζύλε ηεο Γηνίθεζεο θάζε Σξάπεδαο θαη κε ηελ επαγξύπλεζε όισλ ησλ 
πιιόγσλ, λα αμηνπνηνύληαη όιεο νη δπλαηόηεηεο ελαιιαθηηθήο ηνπο απαζρόιεζεο, ρσξίο 
βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ακνηβέο, ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η παλδεκία ζπλερίδεη λα απνηειεί κείδνλα απεηιή.  

Γελ εθεζπράδνπκε.  

Γελ  παύνπκε λα δηεθδηθνύκε αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία 
γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην ζπλαιιαζζόκελν θνηλό.  

Παξάιιεια, δελ πξέπεη θαη δελ πξόθεηηαη λα επηηξέςνπκε ηα όπνηα «έθηαθηα κέηξα» λα 
παγηνπνηεζνύλ θαη λα δηαβξώζνπλ ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα, λα αιινηώζνπλ ζεκειηώδεηο 
θαλόλεο, ην σξάξην  θαη ηηο ζπιινγηθέο καο ζπκβάζεηο. 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                           Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ                     ΑΥΙΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 


