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Οι κζςεισ τθσ ΔΑΚΕ Ι.Τ. για το Εργαςιακό Νομοςχζδιο 

 

Η ΔΑΚΕ Ι.Τ. πριν τθν κατάκεςθ του Σχεδίου Νόμου είχε δθμοςιεφςει ζνα εκτενζσ κείμενο κζςεων, 

διεκδικιςεων και προτάςεων με πυρινα τθν ανάγκθ ςφναψθσ ενόσ νζου Κοινωνικοφ Συμβολαίου, ωσ 

ςθμείου αναφοράσ για τθν επιςτροφι ςτθν κανονικότθτα και τθν επιτυχι ζκβαςθ του επιβεβλθμζνου 

παραγωγικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με όρουσ υγιοφσ ανταγωνιςτικότθτασ και 

εργαςιακισ δικαιοςφνθσ.  

Η διαςφάλιςθ αξιοπρεπϊν και δίκαιων αποδοχϊν προβάλλεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ 

ςυςτατικό ςτοιχείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Μοντζλου ενϊ θ υιοκζτθςθ μζτρων διεφρυνςθσ των 

Συλλογικϊν Διαπραγματεφςεων, θ κζςπιςθ ενόσ επαρκοφσ Ευρωπαϊκοφ Κατϊτατου Μιςκοφ και θ 

ενίςχυςθ του κοινωνικοφ διαλόγου αξιολογοφνται ωσ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν αναςτροφι τθσ 

αυξανόμενθσ πόλωςθσ των ειςοδθμάτων («χάςμα» πλουςίων και φτωχϊν), τθ μείωςθ τθσ εργαςιακισ 

φτϊχειασ και τθν αναβάκμιςθ του επιπζδου διαβίωςθσ. 

Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, θ Συλλογικι Αυτονομία, θ προςταςία των εργαςιακϊν ςχζςεων, θ δθμιουργία 

νζων κζςεων πλιρουσ και ςτακερισ απαςχόλθςθσ, θ επάρκεια των μιςκϊν, θ ςυνδικαλιςτικι δράςθ και 

τα εργαλεία τθσ, θ επζνδυςθ ςτθν κατάρτιςθ και τισ δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ εντάςςονται 

ςτον πυρινα τθσ «ευρωπαϊκισ κανονικότθτασ». Απαιτείται, λοιπόν, να βρεκοφν ςτο επίκεντρο –και όχι 

ςτο περικϊριο ι ςτο ςτόχαςτρο– τθσ Εκνικισ Αναπτυξιακισ Στρατθγικισ μζςα ςε ζνα διεκνζσ περιβάλλον 

ραγδαίων εξελίξεων με καταλφτθ τθν Βιομθχανικι Επανάςταςθ 4.0, εντόσ του εγχϊριου πλαιςίου όπου ο 

υφεςιακόσ αντίκτυποσ τθσ πανδθμικισ κρίςθσ ζρχεται να ακροιςτεί ςτο δυςμενζσ αποτφπωμα τθσ 

10ετουσ κρίςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςυνοπτικά και μεταξφ άλλων, τίκενται και παρουςιάηονται τα εξισ ηθτιματα: 

 Διευκζτθςθ του χρόνου Εργαςίασ 

Η δυνατότθτα διευκζτθςθσ του χρόνου εργαςίασ περιγράφεται ςτο εκνικό δίκαιο από το 1990 

ενϊ ρυκμίηεται με ςειρά νόμων (1892/1990, 2639/1998, 2874/2000, 3385/2005, 3846/2010, 

3986/2011).  

Η όποια διευκζτθςθ του χρόνου εργαςίασ, ςφμφωνα και με τθν εκτίμθςθ επαγγελματικοφ 

κινδφνου, επιβάλλεται να πραγματοποιείται αποκλειςτικά μζςα από Συλλογικζσ Συμβάςεισ 

Εργαςίασ (Κλαδικζσ, Ομοιοεπαγγελματικζσ, Επιχειρθςιακζσ ΣΣΕ με τθν κατίςχυςθ τθσ αρχισ τθσ 

ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ) μεταξφ Σωματείων ι Ομοςπονδιϊν -όχι των μορφωμάτων των 

Ενϊςεων Προςϊπων- και Εργοδότθ ι Εργοδοτικϊν Συνδζςμων.  

Με δεδομζνο ότι ο εργαηόμενοσ είναι ο αδφναμοσ πόλοσ ςτθν εργαςιακι ςχζςθ, μια ςχζςθ εξ 

οριςμοφ άνιςθ και ετεροβαρι, θ ατομικι ςυμφωνία διευκζτθςθσ (αυξθμζνθ απαςχόλθςθ και 

χοριγθςθ ιςοδφναμων περιόδων μειωμζνθσ απαςχόλθςθσ ι αντιςτακμιςτικισ ανάπαυςθσ), 

ακόμθ και με δικλείδεσ αςφαλείασ (π.χ. αίτθςθ εργαηομζνου, δικαίωμα άρνθςθσ εργαηομζνου 

και προςταςία από απόλυςθ κ.α.), ςτθν πράξθ μετατρζπεται ςε απόλυτθ υιοκζτθςθ τθσ 

βοφλθςθσ του εργοδότθ (εξαναγκαςμζνθ ενζργεια) ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ακόμθ μεγαλφτερθσ 

«προςαρμογισ» τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ ςτισ διακυμάνςεισ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ, με ςυνζπεια τθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν απλιρωτων υπερωριϊν (όχι όμωσ 

καταςτρατιγθςθσ του 8ωρου όπωσ παραπλανθτικά διακινείται), και κατ’ επζκταςθ μείωςθσ 

του δυνθτικά διακζςιμου ειςοδιματοσ των εργαηομζνων,  

Σε κάκε περίπτωςθ (αν και δεν περιλαμβάνεται ςτο πεδίο εφαρμογισ των ςχετικϊν νόμων) 

πρζπει να υπάρξει ςαφισ και ρθτι αναφορά περί εξαίρεςθσ από παντόσ είδουσ διευκζτθςθσ  
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αφενόσ τθσ επιπλζον εργαςίασ ςε μθ ςυνεχόμενο ωράριο, και αφετζρου των μερικϊσ 

απαςχολουμζνων. 

 

 Εξίςωςθ τθσ αποηθμίωςθσ απόλυςθσ μεταξφ υπαλλιλων και εργατοτεχνιτϊν. 

Εξαιρετικά ςθμαντικι, εμβλθματικι, νομοκετικι πρωτοβουλία με τθν οποία αίρεται μια αδικία 

100 ετϊν, που αποτελεί κλιβερι «ελλθνικι πατζντα».  

Η κατάργθςθ αυτισ τθσ διάκριςθσ -διαχρονικι διεκδίκθςθ των Συνδικάτων- πζρα από τθν 

αποκατάςταςθ τθσ δικαιοςφνθσ, κα λειτουργιςει αποτρεπτικά για τθν απόλυςθ των 

εργατοτεχνιτϊν.  

Η πλιρθσ κεςμικι εξίςωςθ εργατοτεχνίτθ και υπαλλιλου (υπαλλθλοποίθςθ) ςυνιςτά κρίςιμο 

διακφβευμα για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ και τθν πρόςβαςθ ςτθν κατάρτιςθ των 

εργατοτεχνιτϊν. 

 

 Δυνατότθτα καταβολισ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ για τθ μθ επαναπρόςλθψθ εργαηομζνου  

(επαναπαςχόλθςθ) ςε περίπτωςθ άκυρθσ απόλυςθσ. 

Η επιλογι μεταξφ τθσ επαναπρόςλθψθσ ι τθσ λιψθσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ λόγω τεταμζνου 

εργαςιακοφ κλίματοσ ςτισ άκυρεσ απολφςεισ απαιτείται να είναι αποκλειςτικό δικαίωμα του 

εργαηόμενου (ςυμβαίνει ιδθ άτυπα).  

Η όποια παροχι αντίςτοιχθσ δυνατότθτασ ςτον εργοδότθ, δθλαδι να επιλζγει ανάμεςα ςτθν 

επαναπρόςλθψθ ι τθν χοριγθςθ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ ςτθν περίπτωςθ που θ απόλυςθ 

κρικεί άκυρθ (εξαίρεςθ ζνα ςφνολο λόγων αυξθμζνθσ προςταςίασ), νομιμοποιεί παράνομεσ 

πρακτικζσ ςε βάροσ των εργαηομζνων και ςυρρικνϊνει δραματικά τθν προςταςία τουσ με 

ταυτόχρονθ, μάλιςτα, απαλλαγι του εργοδότθ από τισ ςυνζπειεσ τθσ υπερθμερίασ (μθ 

καταβολι μιςκϊν υπερθμερίασ όταν θ απόλυςθ κεωρθκεί άκυρθ/«ωσ μθ γενόμενθ»).  

Η διεφρυνςθ των περιπτϊςεων των παράνομων απολφςεων που δεν εντάςςονται ςτθ 

εφαρμογι τθσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ λόγω αιτιματοσ του εργοδότθ είναι μια κετικι, αλλά 

όχι αρκετι, εξζλιξθ για τθ κωράκιςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων. 

Επιπρόςκετα,  θ κεςμοκζτθςθ του 4μθνου ωσ μζγιςτου χρονικοφ διαςτιματοσ που ο εργοδότθσ 

μπορεί να «διορκϊςει» τουσ λόγουσ ακυρότθτασ μιασ απόλυςθσ (π.χ. μθ τιρθςθ του ζγγραφου 

τφπου ι μθ καταβολι τθσ νόμιμθσ αποηθμίωςθσ), ενζχει τον κίνδυνο δθμιουργίασ μιασ άτυπθσ 

4μθνθσ παράταςθσ ςτθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ απόλυςθσ (αφοφ δίνεται θ δυνατότθτα 

διόρκωςθσ ςτθν εκπνοι του 4μθνου). Στθν ίδια κατεφκυνςθ, θ εντελϊσ αναίτια ειςαγωγι τθσ 

ζννοιασ τθσ ςυγγνωςτισ πλάνθσ όταν θ αποηθμίωςθ απόλυςθσ υπολείπεται του νομίμωσ 

προβλεπόμενου ποςοφ μζχρι 10% (δθλαδι μθ ακυρότθτα απόλυςθσ και δυνατότθτα αγωγισ του 

εργαηόμενου μόνο για τθ διεκδίκθςθ του υπολειπόμενου πόςου, όχι για ακυρότθτα), αναμζνεται 

να οδθγιςει ςε πλικοσ καταχρθςτικϊν ςυμπεριφορϊν με ςτόχο τθν ζμμεςθ μείωςθ του 

ςυνολικοφ ποςοφ αποηθμίωςθσ κατά 10%.  

 

 Μετατροπι του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΠΕ) ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι (κατά το πρότυπο 

τθσ ΑΑΔΕ). 

Μια διάταξθ με ιδιαίτερα κετικό πρόςθμο για τθν καταπολζμθςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν 

αγορά εργαςίασ (μαφρθ/αναςφάλιςτθ εργαςία, υποδθλωμζνθ απαςχόλθςθ, απλιρωτεσ 

υπερωρίεσ, εργαςιακόσ εκφοβιςμόσ/κακοποιθτικζσ ςυμπεριφορζσ κ.λπ.), που αναβακμίηει το 

ΣΕΠΕ, κωρακίηει τουσ Ελεγκτζσ και περιφρουρεί το ελεγκτικό ζργο από κάκε λογισ «ζξωκεν» 

παρεμβάςεων.  
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Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, μεταξφ άλλων, θ πανελλαδικά ιςόρροπθ ενδυνάμωςθ του ΣΕΠΕ 

(ανκρϊπινο δυναμικό και υλικοτεχνικι υποδομι), θ ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ διενζργειασ 

ελζγχων από μεικτά κλιμάκια (ςυμμετοχι εκπροςϊπων Εργατικϊν Κζντρων και πρόβλεψθ για 

εκπροςϊπουσ Ομοςπονδιϊν), θ παραμονι του ςυνόλου των ςυμφιλιωτικϊν διαδικαςιϊν όπωσ 

προβλζπονται ςιμερα, θ δθμιουργία και λειτουργία ενόσ αξιόπιςτου Συςτιματοσ αναγγελίασ 

και καταγραφισ τθσ επαγγελματικισ νοςθρότθτασ (εργατικά ατυχιματα και επαγγελματικζσ 

αςκζνειεσ), κακϊσ και θ ςυμμετοχι εκπροςϊπων εργαηομζνων και εργοδοτϊν ςτο Δ.Σ. τθσ 

νζασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ. 

 

 Θεςμοκζτθςθ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ. 

Η κεςμοκζτθςθ τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ, πάγιο αίτθμα του οργανωμζνου 

Συνδικαλιςτικοφ Κινιματοσ, αποτελεί μια μεταρρφκμιςθ-τομι με προςτικζμενθ αξία ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ παραβατικότθτασ -κυρίωσ τθσ μερικϊσ δθλωμζνθσ εργαςίασ και των μθ 

δθλωμζνων υπερωριϊν- ςτθν αγορά εργαςίασ, και κατ’ επζκταςθ ςτθν αφξθςθ των δθμοςίων 

εςόδων (Αςφαλιςτικά Ταμεία, Φορολογικά Ζςοδα). 

Ωσ βαςικι ςυνκικθ επιτυχίασ προβάλλει θ ταχφτερθ δυνατι κακολικι εφαρμογι του εν λόγω 

μζτρου ενϊ οι όποιεσ κακυςτεριςεισ κα απομειϊςουν ςθμαντικά τα κετικά αποτελζςματα του 

εν λόγω μζτρου. 

Τόςο ςτθν πιλοτικι, όςο και ςτθν προτεραιοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ψθφιακισ κάρτασ 

πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν κριτιρια όπωσ το μζγεκοσ τθσ παραβατικότθτασ ανά κλάδο και 

είδοσ επιχείρθςθσ. 

Κατά αυτόν τον τρόπο ςυνίςταται θ κακιζρωςθ κινιτρων ςε επιχειριςεισ κλάδων μεγάλθσ 

παραβατικότθτασ για άμεςθ εφαρμογι τθσ ψθφιακισ κάρτασ όπωσ μειϊςεισ αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν, διαςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ με το «λευκό μθτρϊο» επιχειριςεων κ.λπ. 

 

 Θεςμοκζτθςθ ανϊτατου ορίου υπερωριϊν ςε 150/ζτοσ ςε Υπθρεςίεσ και Βιομθχανία. 

Το ανϊτατο όριο νομίμων υπερωριϊν ανζρχεται ςτθ χϊρα μασ ςε 120 ϊρεσ/ζτοσ για τισ 

υπθρεςίεσ και 96 ϊρεσ (48/εξάμθνο) για τθ Βιομθχανία.  

Η υπερβολικι αφξθςθ τθσ νόμιμθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, πζρα από το γεγονόσ τθσ 

ςυνεκτίμθςθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου και τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ, αναμζνεται 

να οδθγιςει ςτθν κάλυψθ των πρόςκετων αναγκϊν των επιχειριςεων από το υφιςτάμενο 

εργατικό τουσ δυναμικό με αποτζλεςμα τθ μθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.  

Επιςθμαίνεται πωσ θ διάκριςθ ανάμεςα ςτο ανϊτατο όριο νομίμων υπερωριϊν ςτισ Υπθρεςίεσ 

και τθ Βιομθχανία προζρχεται από μια αναχρονιςτικι και μθ ιςχφουςα άποψθ περί μεγαλφτερθσ 

δυςκολίασ εφρεςθσ υπαλλιλων υπθρεςιϊν από βιομθχανικοφσ εργάτεσ.  

 Οι όποιεσ διαφοροποιιςεισ επιβάλλεται να εδράηονται ςτον επαγγελματικό κίνδυνο από τθ 

φφςθ και τισ ςυνκικεσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ ενϊ αντί τθσ υπεραφξθςθσ των υπερωριϊν 

προτείνεται θ υιοκζτθςθ του μζτρου τθσ αποφορολόγθςθσ, ενόσ μζτρου win-win για 

εργαηόμενουσ και εργοδότεσ που δεν υπονομεφει τθν προοπτικι δθμιουργίασ νζων κζςεων 

εργαςίασ. 

 

 Απαγόρευςθ τθσ ςυμφωνίασ οικονομικϊν-μιςκολογικϊν όρων ςτο πλαίςιο τθσ ΕΓΣΣΕ. 

Άμεςθ απόςυρςθ τθσ διάταξθσ για απαγόρευςθ ςυμφωνίασ μιςκολογικϊν όρων (π.χ. 

κατϊτατοσ μιςκόσ) ςτο περιεχόμενο τθσ ΕΓΣΣΕ. Οι Ελεφκερεσ Συλλογικζσ Διαπραγματεφςεισ και θ 

μείωςθ του κρατικοφ παρεμβατιςμοφ είναι πάγια και διαχρονικι κζςθ τθσ Παράταξισ μασ.  
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Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, ο όποιοσ πρόςκετοσ –ςτουσ ιδθ υφιςτάμενουσ– περιοριςμόσ 

βρίςκεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθ κεμελιϊδθ διεκδίκθςι μασ για επαναφορά τόςο τθσ 

διαμόρφωςθσ του κατϊτατου μιςκοφ μζςα από τθν ΕΓΣΣΕ, όςο και τθσ κακολικότθτασ (για 

όλουσ τουσ εργαηόμενουσ) ιςχφοσ των μιςκολογικϊν τθσ όρων. 

 

 Θεςμικό πλαίςιο για τθν Τθλεργαςία. 

Χωρίσ αμφιβολία, θ διάδοςθ τθσ τθλεργαςίασ ςαν απόρροια των μεταβολϊν ςτθ διάρκρωςθ των 

επαγγελμάτων που επιφζρει θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ 4.0 ςε ςυνδυαςμό με το εκτιμϊμενο 

ποςοςτό (περίπου 25%) των κζςεων ςτθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ οι οποίεσ δφνανται να 

πραγματοποιοφνται μζςω τθλεργαςίασ κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ ενόσ νζου ιςχυροφ 

πλαιςίου προςταςίασ των (τθλ)εργαηομζνων (το ιςχφον κακεςτϊσ ρφκμιςθσ με τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ Πλαίςιο ςτθν ΕΓΣΣΕ του 2006-7 κρίνεται ανεπαρκζσ με βάςθ τθ 

δυνθτικι ζκταςθ τθσ τθλεργαςίασ τα επόμενα χρόνια). 

Η ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ςτο Σχζδιο Νόμου προβλζπει διατάξεισ με κετικό πρόςθμο όπωσ ο 

εκελοντικόσ χαρακτιρασ (ςε ςυνκικεσ κανονικότθτασ), το δικαίωμα ςτθν αποςφνδεςθ, θ 

προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων, θ ανάλθψθ κόςτουσ από τον εργοδότθ κ.α.  

Η κεςμοκζτθςθ βαςικοφ μιςκοφ τθλεργαςίασ με τθν ποςοτικοποίθςθ του κόςτουσ προτείνεται 

να ειςαχκεί ςτισ ρυκμίςεισ για τον κατϊτατο μιςκό ενϊ οι οικονομίεσ κλίμακασ των εργοδοτϊν 

μζςα από λογικζσ «ευζλικτων γραφείων» πρζπει να ζχουν ωσ «αντιπαροχι» ςτουσ 

εργαηόμενουσ καλφτερεσ, ποιοτικότερεσ και αςφαλζςτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 

Το πλαίςιο για τθν τθλεργαςία επιβάλλεται να διαμορφϊνεται δυναμικά μζςα από ζναν ευρφ 

και εποικοδομθτικό τριμερι κοινωνικό διάλογο (εργαηόμενοι, εργοδότεσ, αρμόδιο Υπουργείο). 

 

 Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τθν ιςορροπία μεταξφ τθσ επαγγελματικισ και τθσ ιδιωτικισ ηωισ». 

Η χρονικά ζγκαιρθ (υπάρχει περικϊριο ςυμμόρφωςθσ των κρατϊν-μελϊν ζωσ τισ 2.8.2022) και 

ςτα ανϊτατα προβλεπόμενα όρια ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2019/1158/Ε.Ε. (αντικατάςταςθ 

τθσ 2010/18/ΕΕ) ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ αξιολογείται ωσ ιδιαίτερα κετικι. 

Με τθν ειςαγωγι ενόσ ςυνόλου διατάξεων και προςτατευτικϊν ρυκμίςεων (άδειεσ πατρότθτασ, 

γονικζσ άδειεσ και ςτουσ δφο γονείσ, 6μθνθ προςταςία απόλυςθσ για τον άνδρα μετά τον τοκετό 

ι κατά τθ χριςθ αδειϊν πατρότθτασ με μεταφορά βάρουσ απόδειξθσ ςτον εργοδότθ κ.λπ.), πζρα 

από τθν ιςχυρι κοινωνικι διάςταςθ, εξαλείφεται και ζνα τμιμα των «αντικινιτρων» για τθν 

πρόςλθψθ γυναικϊν (αναβάκμιςθ πλαιςίου προςταςίασ), γεγονόσ που αναμζνεται να 

ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθν 

πολφτιμθ αφξθςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ και ακολοφκωσ ςτθν άρςθ μζρουσ των 

ζμφυλων διακρίςεων.  

 

 Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ 190 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ΔΟΕ) «Για τθν εξάλειψθ τθσ 

βίασ και τθσ παρενόχλθςθσ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ».  

Με τθν κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ 190 -βαςικό αίτθμα τθσ ΓΣΕΕ- κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ ενόσ 

ςυνόλου μζτρων ενάντια ςτθν παρενόχλθςθ και τθ βία ςτθν εργαςία διαμορφϊνεται ζνα 

ςυνεκτικό πλαίςιο πρόλθψθσ, αντιμετϊπιςθσ, καταγγελίασ και προςταςίασ από τζτοια νοςθρά 

φαινόμενα που κα λειτουργιςει ενιςχυτικά ςτθν καταπολζμθςι τουσ περιφρουρϊντασ το 

δικαίωμα ςτθν εργαςία χωρίσ οποιαδιποτε μορφι βίασ, εκφοβιςμοφ ι παρενόχλθςθσ, το 

ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ και τθσ αξιοπρζπειασ των εργαηομζνων.  
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Επιςθμαίνεται ότι θ χϊρα μασ γίνεται από τα πρϊτα παγκοςμίωσ κράτθ που κυρϊνουν τθν εν 

λόγω Σφμβαςθ. 

 

 Συνδικαλιςτικι Δράςθ και Προςταςία 
Το Σχζδιο Νόμου περιλαμβάνει άρκρα και διατάξεισ που περιορίηουν τθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ 
και αποδυναμϊνουν τθν προςταςία κζτοντασ παράλλθλα ζνα πλικοσ «διοικθτικοφ και 
διαδικαςτικοφ τφπου» εμποδίων για τθν άςκθςθ ςυνταγματικϊν δικαιωμάτων των 
Συνδικαλιςτικϊν Οργανϊςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα και μεταξφ άλλων: 
Οι θλεκτρονικζσ Γενικζσ Συνελεφςεισ και Ψθφοφορίεσ μποροφν να υπάρχουν δυνθτικά, ωσ 
εναλλακτικζσ και μόνο επιλογζσ, ςε περιπτϊςεισ που για αντικειμενικοφσ λόγουσ κρικεί αδφνατθ θ 
υλοποίθςθ μιασ δια ηϊςθσ διαδικαςίασ. Αναμφίβολα, ςτο πλαίςιο των «ηωντανϊν» διαδικαςιϊν 
διαμορφϊνονται οι πραγματικά αναγκαίεσ ςυνκικεσ για τθ μεγαλφτερθ δυνατι ηφμωςθ και 
εποικοδομθτικι ανταλλαγι απόψεων. 
Η δθμιουργία του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. (Γενικό Μθτρϊο Συνδικαλιςτικϊν Οργανϊςεων Εργαηομζνων) 
απαιτείται να διαςφαλίηει τθν πλιρθ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ενϊ οι 
προβλζψεισ του (δθλαδι τα ζγγραφα που κα ηθτοφνται) δεν κα πρζπει να δθμιουργοφν 
ςυνειρμοφσ φόβου-προςχϊματα για τθ ςυμμετοχι των εργαηόμενων ςτα Συνδικάτα. 
Σε κάκε περίπτωςθ, επιβεβλθμζνθ είναι θ διαφάνεια ςτισ Συνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ 
Εργοδοτϊν (Γενικό Μθτρϊο Οργανϊςεων Εργοδοτϊν – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), όπου καταγράφεται μια 
περίεργθ «κινθτικότθτα» (μπαινοβγαίνουν) αναφορικά με τισ επιχειριςεισ-μζλθ, γεγονόσ που 
λειτουργεί αποτρεπτικά άλλοτε για τθ ςφναψθ κυρίωσ τοπικϊν Κλαδικϊν και Ομοιεπαγγελματικϊν 
ΣΣΕ, και άλλοτε για τθν επζκταςθ (κιρυξθ ωσ υποχρεωτικι) Εκνικϊν Κλαδικϊν και 
Ομοιοεπαγγελματικϊν ΣΣΕ.  
Ο ςεβαςμόσ του δικαιϊματοσ ςτθν απεργία και ςτθν εργαςία κατά τθν θμζρα τθσ απεργίασ 
περιγράφεται ςαφϊσ από το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο. Η πρόβλεψθ ακφρωςθσ τθσ απεργιακισ 
κινθτοποίθςθσ ςε περιπτϊςεισ παρεμπόδιςθσ ςυναδζλφων που επικυμοφν να εργαςτοφν 
αποτελεί μια διάςταςθ ζμμεςθσ «ποινικοποίθςθσ» αποφάςεων τθσ πλειοψθφίασ που κα 
οδθγιςει ςε μεκοδευμζνεσ ενζργειεσ και αβάςιμεσ καταγγελίεσ προκειμζνου να ακυρϊνονται 
απεργίεσ. 
Η απομείωςθ τθσ προςταςίασ των ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν τόςο ποςοτικά, όςο και ποιοτικά 
(επίπεδο προςταςίασ εγκφου) με τθν κατάργθςθ τθσ Επιτροπισ Προςταςίασ Συνδικαλιςτικϊν 
Στελεχϊν (Επιτροπι άρκρου 14/1264) κα πλιξει τθν απρόςκοπτθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ και 
ελευκερία. 
Ενδεχόμενθ κατάργθςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 15/1264 κα επιφζρει, επίςθσ, και ςοβαρζσ   
αρρυκμίεσ ςτθ ςφναψθ ΣΣΕ κακϊσ ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Επιτροπισ εξετάηονται και 
αποφαςίηονται ηθτιματα ικανότθτασ και αρμοδιότθτασ υπογραφισ ΣΣΕ.   
Η πρόβλεψθ «Προςωπικοφ Ελάχιςτθσ Εγγυθμζνθσ Υπθρεςίασ, πζραν του Προςωπικοφ 
Αςφαλείασ, για τθν παροχι του 1/3 τθσ ςυνικουσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ από Επιχειριςεισ και 
Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ υπονομεφει καίρια το δικαίωμα ςτθν κακολικι απεργία 
δθμιουργϊντασ ζνα απεργοςπαςτικό μθχανιςμό. Για τθν παροχι του 33% των υπθρεςιϊν 
εκτιμάται πωσ κα απαιτείται θ εργαςία τουλάχιςτον ποςοςτοφ 60% του ςυνολικοφ εργατικοφ 
δυναμικοφ αποδυναμϊνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα μιασ απεργιακισ κινθτοποίθςθσ. 
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ το Οργανωμζνο Συνδικαλιςτικό Κίνθμα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 
πανδθμίασ ζχει επιδείξει, κατά κοινι ομολογία, τθ μεγαλφτερθ δυνατι υπευκυνότθτα για τθν 
εξυπθρζτθςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν. Ταυτόχρονα, μια τζτοια εξζλιξθ κα δθμιουργιςει 
φαινόμενα ζντονου ςυνωςτιςμοφ και κατ’ επζκταςθ κινδφνουσ για τθν υγεία και αςφάλεια 
εργαηομζνων και πολιτϊν. 
    


