
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 62 

Αζήλα,  14 Μαΐνπ 2021 

 

ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΑ ΕΡΓΑΙΑΚΑ ΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΙΜΑ 

 
 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  

Η Κπβέξλεζε θαηέζεζε γηα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ην Ννκνζρέδην «Γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο 

Εξγαζίαο – ύζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο «Επηζεώξεζε Εξγαζίαο». 

Από ζέζε αξρήο θαη ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο θαη ηα ππνκλήκαηα πνπ ήδε θαηαζέζακε ζην 

πξνεγνύκελν δηάζηεκα ηόζν θαηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλ. Υπνζέζεσλ, 

όζν θαη ζε ζπλέρεηα απηήο, μεθαζαξίδνπκε όηη: 

 Δελ απνδερόκαζηε ινγηθέο πνπ παξαπέκπνπλ θξίζηκα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα 

όπσο ην σξάξην θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ζηελ άληζε αηνκηθή 

δηαπξαγκάηεπζε εξγνδόηε-εξγαδόκελνπ. 

 Δελ απνδερόκαζηε ινγηθέο πνπ, αληί λα εληζρύνπλ ηε Σπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε 

κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ΠΥΣ 6/2012, βάδνληαο ηέινο ζην θαζεζηώο κλεκνληαθήο 

εμαίξεζεο ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε Δπξώπε, ζέηνπλ λέα 

δηαδηθαζηηθά θαη ηππηθά πξνζθόκκαηα ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο, ζηε 

ζύλαςε θαη ηελ εγθπξόηεηα ησλ ΣΣΔ. 

 Δελ απνδερόκαζηε ινγηθέο, πνπ αληί λα εληζρύζνπλ ην ξόιν ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ σο ππιώλα ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ θαη ηεο 

Γεκνθξαηίαο, εκκέλνπλ δνγκαηηθά ζηελ απνδπλάκσζε θαη ηνλ παξαγθσληζκό 

ηνπο, ζεσξνύλ ηε ζπλδηθαιηζηηθή πξνζηαζία θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα 

«πξνλόκηα» θαη «βαξίδηα» θαη επηδηώθνπλ λα απνδπλακώζνπλ ην ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο απεξγίαο θαη λα ππνλνκεύζνπλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζην ζύλνιό ηνπο. 

 Δελ απνδερόκαζηε ζε κηα ρώξα κε ηόζν πςειή αλεξγία λα εληαηηθνπνηείηαη ε 

ππάξρνπζα εξγαζία, κε πξνθαλείο θηλδύλνπο γηα ηε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία 

ηνπ εξγαδόκελνπ, κέζα από ηε δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ, ηελ επέθηαζε ηεο 

εξγαζίαο Κπξηαθέο θαη Αξγίεο, ηε κε θαηάξγεζε ηεο παγθόζκηαο πξσηνηππίαο ηεο 

ππεξεξγαζίαο, αληί λα εληζρύεηαη κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα ε δεκηνπξγία λέσλ θαη 

βηώζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Απηό πνπ ρξεηάδεηαη γηα κηα βηώζηκε αλάπηπμε ζηελ ςεθηαθή επνρή είλαη κηα 

αληαγσληζηηθόηεηα βαζηζκέλε ζηε γλώζε θαη ζηελ θαηλνηνκία θαη όρη ζηε θζελή 

θαη απνξξπζκηζκέλε εξγαζία. 
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 Η ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο είλαη ζεηηθό κέηξν, δελ είλαη όκσο παλάθεηα θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε νη νπνηεζδήπνηε ζπλαθείο ξπζκίζεηο ζεζκνζεηνύληαη, δελ ζα πξέπεη 

λα ηζρύζνπλ πξηλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο. 

 Τν δηθαίσκα απνζύλδεζεο πξέπεη ξεηά λα ηίζεηαη θαη σο ππνρξέσζε ηνπ 

εξγνδόηε λα κελ ην παξαβηάδεη θαη πξέπεη απηνλόεηα λα ηζρύεη γηα θάζε 

εξγαδόκελν θαη όρη κόλν γηα ηνπο ηειεξγαδόκελνπο. 

 Τέινο, ε απόζπξζε ηνπ Κξάηνπο από ην ήδε απνδπλακσκέλν Σ.ΔΠ.Δ. κε ηελ 

ίδξπζε ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, σο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, ζεκαηνδνηεί κηα 

ινγηθή απόζεηζεο επζπλώλ ηεο Κπβέξλεζεο ζηνλ θνκβηθό ηνκέα ηεο εθαξκνγήο 

ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ ΣΣΔ.  

 
 

Γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ννκνζρεδίνπ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζεηηθά ζηνηρεία θαη αθνξνύλ ζηελ 

θύξσζε ηεο ύκβαζεο 190 ηεο Δηεζλνύο Οξγάλσζεο Εξγαζίαο «γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαη 

παξελόριεζεο ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο», ζηελ θύξσζε ηεο ύκβαζεο 187 ηεο Δηεζλνύο Οξγάλσζεο 

Εξγαζίαο «γηα ηo Πιαίζην Πξνώζεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ζηελ Εξγαζία», ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2019/1158 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο 

Ινπλίνπ 2019 «γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο», θαζώο θαη γηα ηηο 

ππόινηπεο ξπζκίζεηο, ε Οκνζπνλδία καο επηθπιάζζεηαη λα θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

θαη αληηπξνηάζεηο ηόζν ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, όζν θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ 

ζηε Βνπιή. 

 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  
 

Σην επόκελν δηάζηεκα ε ΟΤΟΔ ζα είλαη ελεξγά παξνύζα κε ζέζεηο, κε πξνηάζεηο θαη κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε θαη ζην δεκόζην δηάινγν. 

 Καινύκε ηνλ θιάδν ζε αγσληζηηθή εηνηκόηεηα θαη εγξήγνξζε. 

 Ο ξόινο ηνπ πλδηθαιηζηηθνύ Κηλήκαηνο θαη ησλ Ε  

είλαη ΑΝΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΟ. 

 ΕΝΩΜΕΝΟΙ ζα αληηκεησπίζνπκε θάζε απόπεηξα ππνλόκεπζεο ησλ 

αηνκηθώλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ. 

 

 

 

Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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