Αζήλα, 26 Μαΐνπ 2021

Παρέμβαση της ΟΤΟΕ
στη δημόσια διαβούλευση για τις εργασιακές ρυθμίσεις
Υπόμνημα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τπόκλεκα κε ηηο θαη’ άξζξν παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΕ ζρεηηθά κε ην ζρέδην
λόκνπ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, απεζηάιε ζήκεξα ζηνλ Τπνπξγό Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ
Τπνζέζεωλ,.
Η ΟΤΟΕ είσε καηαθέζει ζηον Υποςπγό Επγαζίαρ και Κοινωνικών Υποθέζεων ηο από 16.3.2021
αναλςηικό ςπόμνημα με ηιρ θέζειρ ηηρ για μια ολοκληπωμένη πύθμιζη ηηρ ηηλεπγαζίαρ, καθώρ και ηο από
28.4.2021 αναλςηικό ςπόμνημα με ηιρ θέζειρ ηηρ για ηην αναγκαία αποκαηάζηαζη ηηρ αςηονομίαρ και ηηρ
λειηοςπγικόηηηαρ ζηιρ ζςλλογικέρ διαππαγμαηεύζειρ, αλλά και πποζηαηεςηικών διαηάξεων ηηρ επγαηικήρ
νομοθεζίαρ για ηην οςζιαζηική πποζηαζία ηων επγαζιακών δικαιωμάηων.
Ωρ ππορ ηη γενικόηεπη πολιηικο-ζςνδικαλιζηική αξιολόγηζη ηος πποζσεδίος νόμος, η Ομοζπονδία
έσει ήδη, από θέζη απσήρ, δημόζια ηοποθεηηθεί με ηην από 14 Μαΐος 2021 Ανακοίνωζή ηηρ.
H ΟΣΟΕ ζπκκεηέρεη κε λέν αλαιπηηθό ππόκλεκα ζηελ ηξέρνπζα δηαβνύιεπζε επί ηνπ
πξνζρεδίνπ λόκνπ «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», πξνθεηκέλνπ:


λα επηζεκάλεη ηηο επηθπιάμεηο, αληηξξήζεηο θαη αληηπξνηάζεηο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα
ηνπ ππό δηαβνύιεπζε λνκνζρεδίνπ, πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηνλ θιάδν θαη ηνπο
εξγαδόκελνπο.



λα επαλαθέξεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ αλαγθαία πηνζέηεζε δηαηάμεωλ πνπ αθ’ ελόο ζα
βγάινπλ ηε ρώξα από ην πνιπεηέο θαζεζηώο ζεζκηθήο εμαίξεζεο, ζε ζρέζε κε ηα θαη’
εμνρήλ ηζρύνληα ζηελ Ελωκέλε Επξώπε, αθ’ εηέξνπ ζα δηαζθαιίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα
δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ από εξγνδνηηθέο απζαηξεζίεο θαη θαηαρξήζεηο, εληζρύνληαο
ηνλ θνκβηθό γηα ηε Δεκνθξαηία, ηνλ θνηλωληθό δηάινγν θαη ηελ απαξαίηεηε ζπιινγηθή
πξνζηαζία, ζεζκό ηωλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεωλ θαη ζπκβάζεωλ.
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