Νομοζχέδιο για ηην Προζηαζία ηης Εργαζίας

12 / 05 / 2021

Τα ζημερινά προβλήμαηα

Σηην προζηαζία ηων εργαζομένων
⦿ Απαρχαιωμζνθ εργατικι νομοκεςία, 40 ετϊν - Ζλλειψθ προςαρμογισ ςτισ

τεχνολογικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ - Δεν υπιρχε το 1982 διαδίκτυο,
οφτε, φυςικά, τθλεργαςία
⦿ Μαφρθ, υποδθλωμζνθ εργαςία, απλιρωτεσ υπερωρίεσ, εκμετάλλευςθ ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ των εργαηομζνων - Στζρθςθ πόρων από το αςφαλιςτικό ςφςτθμα και
τον προχπολογιςμό, ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ
⦿ Φαινόμενα βίασ, ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο
⦿ Η τθλεργαςία αυξικθκε λόγω τθσ πανδθμίασ - Η ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ρφκμιςθσ
μπορεί να λειτουργιςει ςε βάροσ των εργαηομζνων
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Σηις απεργίες και ζηον ζυνδικαλιζμό
Ζλλειψθ διαφάνειασ ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, ςτισ διαδικαςίεσ ανάδειξθσ των
ςυλλογικϊν οργάνων και λιψθσ αποφάςεων για κινθτοποιιςεισ (Ραράδειγμα τα
επειςόδια ςτο ςυνζδριο τθσ ΓΣΕΕ)
⦿ Άςκθςθ βίασ, καταλιψεισ κατά τθ διάρκεια απεργιϊν. Δεν γίνεται ςεβαςτό το
δικαίωμα ςτθν εργαςία
⦿ Σοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία / παράλυςθ τθσ οικονομίασ κατά τισ
απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ ςτθν κοινι ωφζλεια
⦿ Ρρονόμια ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν
⦿

4

Σηον χρόνο εργαζίας
⦿ Διαφορετικό κακεςτϊσ για τισ υπερωρίεσ ςτθ βιομθχανία (ανϊτατο όριο 96 ϊρεσ το

χρόνο ςτθ βιομθχανία, 120 ςτουσ λοιποφσ κλάδουσ)
⦿ Η απαγόρευςθ λειτουργίασ τισ Κυριακζσ οριςμζνων κλάδων τθσ βιομθχανίασ και
των υπθρεςιϊν που χρειάηονται 7ιμερθ λειτουργία (όπωσ ςυμβαίνει ςτισ
περιςςότερεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ) εμποδίηει τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.
⦿ Μθ εφαρμογι τθσ διευκζτθςθσ του χρόνου εργαςίασ, εμποδίηει τθν εξυπθρζτθςθ
των εργαηόμενων που κζλουν να δουλεφουν περιςςότερο ςε μια περίοδο του ζτουσ
και να ζχουν μικρότερο ωράριο ι θμζρεσ άδειασ τθν επόμενθ (παράδειγμα:
φοιτθτζσ, γονείσ, φροντιςτζσ ατόμων με αυξθμζνεσ ανάγκεσ, άτομα που ζχουν
δεφτερθ απαςχόλθςθ) - Εμποδίηει ταυτόχρονα τθ μείωςθ του κόςτουσ των
επιχειριςεων με εποχιακι λειτουργία
⦿ Ζλλειψθ ςυνολικισ ρφκμιςθσ προςταςίασ για τουσ απαςχολοφμενουσ ςτισ
διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ
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Οι αρχές ηου νομοζχεδίου

Οι αρχές ηου νομοζχεδίου
1. Δεν υπάρχουν εργαηόμενοι χωρίσ επιχειριςεισ οφτε και επιχειριςεισ με
εργαηομζνουσ «ςτα κεραμίδια»
2. Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ με τουσ εργαηόμενουσ να ςυμμετζχουν ςτα
οφζλθ τθσ ανάπτυξθσ, δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ
3. Η νομοκεςία προςαρμόηεται ςτισ βζλτιςτεσ ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ και, ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ, ςτισ πιο πρωτοπόρεσ (όπωσ ςτθν τθλεργαςία και ςτισ
πλατφόρμεσ)
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Οι αρχές ηου νομοζχεδίου
«Διακιρυξθ του Ρόρτο», 8 Μαΐου 2021
«Κακώσ θ Ευρώπθ ανακάμπτει ςταδιακά από τθν πανδθμία COVID-19, προτεραιότθτα
κα είναι θ μετάβαςθ από τθν προςταςία ςτθ δημιουργία θζςεων εργαςίασ και ςτθ
βελτίωςη τησ ποιότητασ των κζςεων εργαςίασ».

«Οι αλλαγζσ που ςυνδζονται με τθν ψηφιοποίηςη, τθν τεχνητή νοημοςφνη, τθν
τηλεργαςία και τθν οικονομία των πλατφορμϊν κα απαιτιςουν ιδιαίτερθ προςοχι,
προκειμζνου να ενιςχυκοφν τα δικαιώματα των εργαηομζνων, τα ςυςτιματα κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, κακώσ και θ υγεία και θ αςφάλεια ςτθν εργαςία».
«Είμαςτε προςθλωμζνοι ςτθ μείωςθ των ανιςοτιτων, τθν προάςπιςθ των δίκαιων
μιςθϊν, τθν πάταξθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθν αντιμετώπιςθ τθσ φτώχειασ».
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Οι αρχές ηου νομοζχεδίου
«Διακιρυξθ του Ρόρτο», 8 Μαΐου 2021
«Θα εντείνουμε τισ προςπάκειεσ για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και κα
εργαςτοφμε ενεργά για να εξαλείψουμε τισ διαφορζσ μεταξφ φφλων ςτην
απαςχόληςη, τισ αμοιβζσ και τισ ςυντάξεισ και να προωκιςουμε τθν ιςότθτα και τθ
δικαιοςφνθ για κάκε άτομο ςτθν κοινωνία μασ».

«Θα δώςουμε προτεραιότθτα ςτθ δράςθ για τθ ςτήριξη των νζων ανθρϊπων, που
ζχουν επθρεαςτεί πολφ αρνθτικά από τθν κρίςθ τθσ COVID-19, θ οποία ζχει διαταράξει
ςοβαρά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και τα ςχζδιά τουσ ςτο επίπεδο τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ».
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Οι ζημανηικόηερες αλλαγές
ηου νομοζχεδίου

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
1. Ψθφιακι κάρτα εργαςίασ
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⦿

Η πιο ςθμαντικι αλλαγι που φζρνει το νομοςχζδιο

⦿

«Κλειδί» για τθν προςταςία των εργαηομζνων, τον ζλεγχο του ωραρίου
εργαςίασ και τθν εφαρμογι μεταρρυκμίςεων όπωσ το δικαίωμα τθσ
αποςφνδεςθσ ςτθν τθλεργαςία, θ διευκζτθςθ του χρόνου εργαςίασ και θ
εξίςωςθ των υπερωριϊν ςε βιομθχανία και υπθρεςίεσ

⦿

Καταγράφεται ςε πραγματικό χρόνο κάκε μεταβολι ςτον χρόνο εργαςίασ των
εργαηομζνων: ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εργαςίασ, διάλειμμα, υπζρβαςθ του
νόμιμου ωραρίου εργαςίασ, άδειεσ, υπερωρίεσ

⦿

Ρρωτοποριακό εργαλείο ελζγχου τθσ αδιλωτθσ και υποδθλωμζνθσ εργαςίασ

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
⦿
⦿

⦿
⦿

⦿
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1. Ψθφιακι κάρτα εργαςίασ
Αντιμετϊπιςθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ και του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ με τισ
επιχειριςεισ που τθροφν το νόμο
Μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ με κατάργθςθ τθσ Αναλυτικισ Ρεριοδικισ
Διλωςθσ και του Ειδικοφ Βιβλίου Υπερωριϊν για τισ επιχειριςεισ που υιοκετοφν
τθν ψθφιακι κάρτα
Το ζργο ζχει προτακεί για χρθματοδότθςθ από το Σαμείο Ανάκαμψθσ
ταδιακι εφαρμογι, αρχι από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ
Πρόςτιμο 10.500 ευρϊ ανά εργαηόμενο για μθ ενεργοποίθςθ τθσ ψθφιακισ
κάρτασ – «λουκζτο» 15 θμερϊν για υποτροπι (μετά από τρεισ ελζγχουσ)

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
2. Επικεϊρθςθ Εργαςίασ

Συνίςταται θ Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ωσ Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με
λειτουργικι ανεξαρτθςία, διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια
⦿ Δεν υπόκειται ςε ζλεγχο ι εποπτεία από κυβερνθτικά όργανα, κρατικοφσ
φορείσ ι άλλεσ διοικθτικζσ αρχζσ
⦿ Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του ΣΕΡΕ που καταργείται
⦿ Θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα τθσ ΑΑΔΕ και τθσ Εκνικισ Αρχισ Διαφάνειασ
⦿ Η επιλογι του Διοικθτι κα γίνεται με ανοικτό διαγωνιςμό - Στθν Επιτροπι
κα προεδρεφει ο πρόεδροσ του ΑΣΕΡ
⦿
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Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
2. Επικεϊρθςθ Εργαςίασ
⦿

⦿
⦿
⦿
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Ζργο: ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, ζρευνα τθσ
αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και παράνομθσ απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων,
ςυμφιλίωςθ και επίλυςθ των εργατικϊν διαφορϊν
Θα λειτουργεί με περιςςότερα εχζγγυα αμερολθψίασ χωρίσ άμεςεσ ι
ζμμεςεσ παρεμβάςεισ τθσ όποιασ κυβζρνθςθσ
Ζλεγχοι όλο το 24ωρο χωρίσ προειδοποίθςθ προσ τον εργοδότθ, ελεφκερθ
πρόςβαςθ ςε βιβλία, μθτρϊα, ζγγραφα, αρχεία
Ετιςιοσ ςτόχοσ ελζγχων με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Υποκζςεων

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
⦿

⦿
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2. Επικεϊρθςθ Εργαςίασ
Επεκτείνουμε τισ περιπτϊςεισ όπου θ επιβολι των προςτίμων γίνεται ταχφτατα,
χωρίσ ακρόαςθ του εργοδότθ
-Πταν διαπιςτϊνεται ότι απαςχολείται εργαηόμενοσ που δεν ζχει δθλωκεί,
-Πταν διαπιςτϊνονται παραβάςεισ ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ,
-Πταν από τον ζλεγχο προκφπτει ζλλειψθ πίνακα προςωπικοφ ςτο εργοτάξιο.
Το πόριςμα τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ επί διαφορϊν που ςτοιχειοκετοφνται
από τθν ψθφιακι κάρτα εργαςίασ (π.χ. απαιτιςεισ για δεδουλευμζνα, επίδομα
άδειασ) κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα για να βγει διαταγι πλθρωμισ
από το δικαςτιριο.

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
3. Τγεία και αςφάλεια ςτθν Εργαςία
⦿
⦿

⦿

⦿
⦿
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Κυρϊνεται θ Σφμβαςθ 187 τθσ Διεκνοφσ Συνδιάςκεψθσ Εργαςίασ για τθν Αςφάλεια
και τθν Υγεία ςτθν Εργαςία
Διαμόρφωςθ Εκνικισ Στρατθγικισ Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία κατόπιν
διαβουλεφςεων με τισ οργανϊςεισ των εργοδοτϊν και των εργαηομζνων
Ενίςχυςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Αςφάλειασ (νομοκεςία, μθχανιςμοί
ςυμμόρφωςθσ, υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ, μθχανιςμόσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ
ςτοιχείων, κ.ά.)
Κατάςτρωςθ Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Υγείασ και Αςφάλειασ: ανάπτυξθ κουλτοφρασ
πρόλθψθσ, ςτόχοι, δείκτεσ προόδου κ.ά.
Προγραμματικι ςυνεργαςία με το ΕΛΙΝΥΑΕ για ζρευνεσ πεδίου, κατάρτιςθ
εργοδοτϊν, ευαιςκθτοποίθςθ

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
4. Αντιμετϊπιςθ βίασ και παρενόχλθςθσ ςτθν εργαςία
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⦿

Η Ελλάδα μία από τισ πρϊτεσ χϊρεσ που προχωρά ςτθν κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ
190 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ

⦿

Διεφρυνςθ τθσ προςταςίασ:
→ εκτόσ από το χϊρο εργαςίασ καλφπτονται μετακινιςεισ, επικοινωνίεσ
→ προςτατεφονται οι αιτοφντεσ εργαςία και όλεσ οι ςχζςεισ απαςχόλθςθσ
(μπλοκάκια, μακθτευόμενοι)
→ προςκζτουμε τθ βία ςτισ ςυμπεριφορζσ που τιμωροφνται
→ αρκεί θ απειλι παρενόχλθςθσ για να ςτοιχειοκετθκεί παράβαςθ

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
4. Αντιμετϊπιςθ βίασ και παρενόχλθςθσ ςτθν εργαςία
Υποχρζωςθ του εργοδότθ για πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ ι
παρενόχλθςθσ, ενθμζρωςθ των εργαηομζνων, ςυνδρομι των Αρχϊν κατά τθν
εξζταςθ καταγγελιϊν
⦿ Υποχρεωτικζσ πολιτικζσ εντόσ επιχείρθςθσ για διαχείριςθ καταγγελιϊν με τιρθςθ
εμπιςτευτικότθτασ και αμερολθψίασ
⦿ Πταν ο δράςτθσ είναι εργαηόμενοσ: άμεςθ λιψθ μζτρων από τον εργοδότθ που
ξεκινοφν από ςφςταςθ και αλλαγι κζςθσ και φκάνουν μζχρι απόλυςθ
⦿ Πταν ο δράςτθσ είναι εργοδότθσ: πρόςτιμα, διακοπι λειτουργίασ ςε περίπτωςθ
υποτροπισ
⦿ Αν τα μζτρα είναι ανεπαρκι, δικαίωμα του εργαηόμενου να αποχωριςει από τον
εργαςιακό χϊρο, χωρίσ ςτζρθςθ μιςκοφ
⦿
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Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
4. Αντιμετϊπιςθ βίασ και παρενόχλθςθσ ςτθν εργαςία
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⦿

Απαγορεφεται θ απόλυςθ και όποια δυςμενισ μεταχείριςθ των κιγόμενων/
αντιςτροφι του βάρουσ τθσ απόδειξθσ

⦿

Αυςτθρζσ κυρϊςεισ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ για τον εργοδότθ που
παρενοχλεί ι δεν αντιμετωπίηει περιςτατικό και άμεςα διοικθτικά μζτρα (π.χ.
εντολι για απομάκρυνςθ από το χϊρο εργαςίασ, αλλαγι βαρδιϊν, αναςτολι
ςχζςθσ εργαςίασ) εάν πικανολογείται κίνδυνοσ για τον εργαηόμενο

⦿

Σφςταςθ Αυτοτελοφσ Σμιματοσ ςτθν Επικεϊρθςθ
παρακολοφκθςθ τθσ βίασ και παρενόχλθςθσ ςτθν εργαςία

⦿

Ενιςχφεται το Σιμα Ιςότθτασ ςτισ επιχειριςεισ - επεκτείνεται ςτισ πολιτικζσ
καταπολζμθςθσ τθσ βίασ και παρενόχλθςθσ ςτθν εργαςία

Εργαςίασ

για

τθν

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
5. Ιςορροπία επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ
Άδεια πατρότθτασ: 14 θμζρεσ με αποδοχζσ ζναντι 10 που προβλζπει θ Οδθγία και 2
που ιςχφει ςιμερα
⦿ Προςταςία του νζου πατζρα κατά τθσ απόλυςθσ για 6 μινεσ από τθ γζννθςθ του
τζκνου. Ρεριοριςμόσ αντικινιτρων για πρόςλθψθ γυναικϊν
⦿ Ραραμζνει θ προςταςία τθσ εγκφου και εργαηόμενθσ μθτζρασ για 18 μινεσ μετά
τον τοκετό
⦿ Γονικι άδεια 4 μθνϊν για κάκε γονζα με επιδότθςθ από τον ΟΑΕΔ για τουσ 2 μινεσ
⦿ Δικαίωμα ευζλικτων ρυκμίςεων (π.χ. τθλεργαςία, ευζλικτο ωράριο, μερικι
απαςχόλθςθ) για γονείσ και φροντιςτζσ
⦿

⦿
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Απουςία 2 θμζρεσ κατ’ ζτοσ με αποδοχζσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
5. Ιςορροπία επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ
⦿
⦿

⦿
⦿
⦿
⦿
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Άδεια φροντιςτι για ςυγγενείσ ι ςυνοίκουσ που αντιμετωπίηουν ςοβαρό πρόβλθμα
υγείασ
Επζκταςθ τθσ άδειασ λοχείασ 9 εβδομάδων μετά τθ γζννα και ςτθν υιοκεςία τζκνου
Επζκταςθ τθσ ειδικισ άδειασ προςταςίασ τθσ μθτρότθτασ 6 μθνϊν με επιδότθςθ από τον
ΟΑΕΔ και ςτθν υιοκεςία τζκνου
Επζκταςθ του μειωμζνου ωραρίου (άδεια φροντίδασ τζκνου) και ςτθν μθτζρα που
απζκτθςε τζκνο με τθ διαδικαςία τθσ παρζνκετθσ μθτρότθτασ
Θζςπιςθ άδειασ 7 θμερϊν για υποβολι ςε διαδικαςίεσ υποβοθκοφμενθσ
αναπαραγωγισ
Άκυρθ θ απόλυςθ εργαηομζνου επειδι ηιτθςε ι ζλαβε άδεια - Αντιςτροφι του βάρουσ
τθσ απόδειξθσ υπζρ του εργαηομζνου ςτο Δικαςτιριο

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
⦿
⦿

⦿

⦿
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6. Σθλεργαςία
Η Ελλάδα από τισ πρϊτεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ, μετά τθ Γαλλία και τθν Ιταλία,
που νομοκετεί τθν αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ αποςφνδεςθσ
Δικαίωμα κάκε τθλεργαηόμενου να απζχει από τθν παροχι εργαςίασ με
τθλεφωνικό, θλεκτρονικό ι ψθφιακό τρόπο, εκτόσ ωραρίου εργαςίασ και κατά τθ
διάρκεια των αδειϊν του
Η τθλεργαςία επιβάλλεται με ςυμφωνία μεταξφ εργαηομζνων και εργοδοτϊν - Κατ’
εξαίρεςθ μόνο για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ ι υγείασ του εργαηομζνου μπορεί να
ειςάγεται μονομερϊσ
Ο εργοδότθσ αναλαμβάνει το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ, τθσ ςυντιρθςθσ και των
τθλεπικοινωνιϊν

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
6. Σθλεργαςία

Απαγορεφεται θ χριςθ τθσ κάμερασ για τον ζλεγχο τθσ απόδοςθσ του
τθλεργαηομζνου
⦿ Ο εργοδότθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ
επαγγελματικισ αςφάλειασ του τθλεργαηομζνου
⦿ Οι τθλεργαηόμενοι ζχουν τα ίδια δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ με τουσ
εργαηομζνουσ εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ
⦿ Δικαίωμα πρόςβαςθσ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςτα δεδομζνα τθσ
επικοινωνίασ τθσ επιχείρθςθσ και του τθλεργαηομζνου για τον ζλεγχο τιρθςθσ
του ωραρίου εργαςίασ
⦿
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Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
7. Εργατοτεχνίτεσ
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⦿

Κατάργθςθ τθσ διάκριςθσ μεταξφ υπαλλιλων και εργατοτεχνιτϊν ωσ προσ τισ
αποηθμιϊςεισ απόλυςθσ

⦿

Ικανοποιείται πάγιο αίτθμα - Οι αποηθμιϊςεισ των εργατοτεχνιτϊν που ιταν
λίγα μεροκάματα εξιςϊνονται με εκείνεσ των υπαλλιλων (μιςκοί ζωσ 12
μθνϊν)

Α. Μέηρα που ζηηρίζουν απευθείας ηους
εργαζόμενους
8. Πλατφόρμεσ

⦿

⦿
⦿
⦿

⦿
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Θεςπίηεται πλαίςιο προςταςίασ των εργαηόμενων και απαςχολοφμενων ςτισ
ςυνεργατικζσ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ, ακολουκϊντασ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ του ILO και
του ΟΟΣΑ
Αναγνωρίηονται δφο τρόποι ςυνεργαςίασ των παρόχων υπθρεςιϊν με τισ πλατφόρμεσ:
ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν/ ζργου
Νομοκετικά κριτιρια για τθ διάκριςθ των ςυμβάςεων ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Δικαςτιριο
υνδικαλιςτικά δικαιϊματα για τουσ απαςχολοφμενουσ με ςυμβάςεισ ανεξαρτιτων
υπθρεςιϊν/ ζργου: ςφςταςθ οργανϊςεων, διαπραγμάτευςθ ςυλλογικϊν ςυμφωνιϊν,
απεργία
Κδιεσ υποχρεϊςεισ από τισ πλατφόρμεσ για πρόνοια, υγιεινι και αςφάλεια ζναντι
εργαηομζνων και αυτοαπαςχολοφμενων

Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
1. Διευκζτθςθ χρόνου εργαςίασ
⦿ Δυνατότθτα που ιςχφει από το 1990 με ςυλλογικι ςυμφωνία
⦿ Ρροβλζπεται από τθν Κοινοτικι νομοκεςία - υνικθσ πρακτικι ςτθν
Ευρϊπθ: το 54% των επιχειριςεων προςφζρουν δυνατότθτα ευελιξίασ ςτουσ
χρόνουσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εργαςίασ, ι ςυςςϊρευςθ υπερωριϊν, οι
οποίεσ μποροφν ςτθ ςυνζχεια να χρθςιμοποιθκοφν ωσ άδειεσ
⦿ ILO: θ διευκζτθςθ του χρόνου εργαςίασ μπορεί να ωφελιςει τόςο τουσ
εργαηόμενουσ όςο και τισ επιχειριςεισ
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Creating a “win-win” situation
If properly structured, “flexible” WTAs can be
advantageous for both workers and employers.
Workers often appreciate having some degree of
flexibility in their daily and weekly working hours and
consider it as an important means to improve their
work-life balance and overall job satisfaction. For
employers, more flexible work schedules can be a
measure to cope with workload fluctuations, improve
motivation and performance, reduce absenteeism and
staff turnover as well as to minimize costs. As
expectations on both sides do not always coincide,
however, in practice such working time flexibility
depends largely on the actual implementation of
specific WTAs at the enterprise level.
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
1. Διευκζτθςθ χρόνου εργαςίασ
⦿ Οδθγία

2019/1158: Ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ για γονείσ και
φροντιςτζσ με ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ
⦿ Σθμαντικά παραδείγματα εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα όλα τα προθγοφμενα
χρόνια (π.χ. ξενοδοχοχπάλλθλοι, επιχειρθςιακζσ ςυμβάςεισ)
⦿ Νζα ρφκμιςθ: Αν δεν υπάρχει ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ ι ςυλλογικι
ςφμβαςθ, δυνατότθτα εφαρμογισ μετά από αίτθςθ του εργαηόμενου για
ςυμφιλίωςθ οικογενειακισ με επαγγελματικι ηωι. φκμιςθ που ςυμβαδίηει
με τθν Οδθγία 2019/1158
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
1. Διευκζτθςθ χρόνου εργαςίασ
⦿ θτι νομοκετικι κατοχφρωςθ του 8ωρου/5κθμερου/40ωρου

⦿ Ρρόβλεψθ για δυνατότθτα 4ιμερθσ εργαςίασ χωρίσ μείωςθ αποδοχϊν ςτο

πλαίςιο τθσ διευκζτθςθσ
⦿ Άκυρθ θ απόλυςθ εργαηομζνου που αρνικθκε να ςυμφωνιςει διευκζτθςθ

του χρόνου εργαςίασ
⦿ Ρλαίςιο αντικειμενικϊν και αυςτθρϊν ελζγχων από τθν Επικεϊρθςθ

Εργαςίασ με τθν ψθφιακι κάρτα εργαςίασ, για τθν αποφυγι εργοδοτικισ
αυκαιρεςίασ και ακζμιτου ανταγωνιςμοφ
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
1. Διευκζτθςθ χρόνου εργαςίασ – Διαλείμματα
⦿ Το διάλειμμα κα χορθγείται μετά από 4 ϊρεσ εργαςίασ (αντί για 6 ϊρεσ πριν)

⦿ Ξεκακαρίηεται

θ διάρκεια του διαλείμματοσ: 15-30 λεπτά για να
αποφεφγονται εργοδοτικζσ καταχριςεισ (π.χ. κατά τθ διάρκεια ελζγχων
εργαηόμενοι που βρίςκονταν ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ αρκετι ϊρα μετά τθ
λιξθ του ωραρίου «δικαιολογοφνταν» από τον εργοδότθ με το ςκεπτικό ότι
είχαν κάνει μεγάλο διάλειμμα ςτο ενδιάμεςο)

⦿ Απαγορεφεται θ χοριγθςθ του διαλείμματοσ ςυνεχόμενου με τθν ζναρξθ ι

λιξθ τθσ εργαςίασ
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
2. Τπερωρίεσ

⦿ Αφξθςθ των επιτρεπόμενων υπερωριϊν ςτισ 150 ϊρεσ το χρόνο και εξίςωςθ ςε
βιομθχανία και λοιποφσ κλάδουσ όπωσ ςυμβαίνει ςτθν Ευρϊπθ (Σιμερα είναι: 96
ϊρεσ/ζτοσ ςτθ βιομθχανία και 120 ϊρεσ/ζτοσ ςτισ μθ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ)
⦿ Ραράλλθλα αυξάνεται θ αμοιβι για τισ υπερωρίεσ για τισ οποίεσ δεν τθροφνται οι
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ - Η αμοιβι ορίηεται ςτο καταβαλλόμενο
ωρομίςκιο προςαυξθμζνο κατά 120% (από 80%)
⦿ Η ψθφιακι κάρτα εργαςίασ διαςφαλίηει τθν κατοχφρωςθ ςτθν πράξθ του ωραρίου
και των αμοιβϊν - Αποκαλφπτει τισ πραγματικζσ υπερωρίεσ που ωσ τϊρα μζνουν
απλιρωτεσ
⦿ Καλφπτονται οι επιχειρθματικζσ ανάγκεσ - Αυξάνεται το ειςόδθμα των εργαηομζνων
- Επιβαρφνονται οι εργοδότεσ που δεν τθροφν τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα

3. Κυριακζσ
⦿ Ραραμζνει το γενικό κακεςτϊσ αργίασ
⦿ Ρροςτίκενται ςτισ εξαιρζςεισ που επιτρζπεται ιδθ να λειτουργοφν (π.χ.
εςτίαςθ, καταςτιματα ςε τουριςτικζσ περιοχζσ) οι εξισ κλάδοι:
- Υπθρεςίεσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (courier)
- Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ υγειονομικϊν ειδϊν ι νοςθλευτικϊν υλικϊν,
παραγωγι, αποκικευςθ, μεταφορά και διανομι φαρμάκων και παραϊατρικοφ
υλικοφ
-Επιχειριςεισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (“logistics”)
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
3. Κυριακζσ

⦿ Ρροςτίκενται ςτισ εξαιρζςεισ:
- Κζντρα κοινϊν υπθρεςιϊν (“shared services centers”) ομίλων επιχειριςεων, ιδίωσ
ςτουσ τομείσ τθσ λογιςτικισ, του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθσ μιςκοδοςίασ, των Η/Υ (ΙΤ),
τθσ κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ, των προμθκειϊν,
- Επιχειριςεισ ψθφιοποίθςθσ ζγχαρτου αρχείου,
- Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν τθλεφωνικοφ κζντρου εξυπθρζτθςθσ και τεχνικισ
υποςτιριξθσ πελατϊν
- Επιχειριςεισ παραγωγισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ και λατομείων, εξόρυξθσ ορυκτϊν και
μεταλλευτικϊν δραςτθριοτιτων
- Κζντρα δεδομζνων (“data centers”) και εν γζνει μθχανογραφικϊν κζντρων ομίλων
επιχειριςεων
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα

3. Κυριακζσ
⦿ Επιτρζπονται μετά από άδεια τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ:
- Εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ πτυχίων και διπλωμάτων
- Εξωςχολικζσ δράςεων ιδιωτικϊν ςχολείων, (θμερίδεσ, ςεμινάρια, διαγωνιςμοί,
κ.ά.)
- Συντιρθςθ κτιρίων δθμόςιων ι ιδιωτικϊν ςχολείων, θ οποία δεν μπορεί να
πραγματοποιθκεί τισ θμζρεσ παρουςίασ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν
- Ρροςαρμογι και αναβάκμιςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
3. Κυριακζσ

⦿ Ρροςαρμογι ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και οικονομίασ
⦿ Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ/ αποφυγι μαφρθσ και αδιλωτθσ εργαςίασ

⦿ Αντίςτοιχο κακεςτϊσ ιςχφει ιδθ ςτθν Ευρϊπθ
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
4. Προςταςία από τισ απολφςεισ
⦿ Ραραμζνουν οι υφιςτάμενεσ περιπτϊςεισ ακυρότθτασ (π.χ. απόλυςθ που

οφείλεται ςε δυςμενι διάκριςθ λόγω φφλου, πεποικιςεων, ςεξουαλικοφ
προςανατολιςμοφ, αναπθρίασ, ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, λόγω άρνθςθσ
πρόταςθσ για διευκζτθςθ του χρόνου εργαςίασ, κ.ά.)
⦿ Διευρφνεται θ λίςτα των περιπτϊςεων τθσ άκυρθσ απόλυςθσ, που ςθμαίνει
επιςτροφι του εργαηόμενου ςτθν εργαςία του και καταβολι των μιςκϊν για τθν
περίοδο μζχρι τθν επαναπαςχόλθςθ
⦿ Απαγορεφουμε τθν απόλυςθ όταν γίνεται επειδι ο εργαηόμενοσ άςκθςε
οποιοδιποτε νόμιμο δικαίωμά του (μζχρι ςιμερα θ επαναπρόςλθψθ ιταν
ςτθν κρίςθ του Δικαςτθρίου)
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
4. Προςταςία από τισ απολφςεισ

⦿ Προςτίκενται ςτισ άκυρεσ οι απολφςεισ:

→ Για άςκθςθ των δικαιωμάτων ςε περίπτωςθ βίασ και παρενόχλθςθσ
→ Του πατζρα νεογεννθκζντοσ τζκνου
→ Εργαηομζνων που ζλαβαν ι ηιτθςαν οποιαδιποτε άδεια
→ Εργαηομζνων που αρνικθκαν να ςυμφωνιςουν διευκζτθςθ του χρόνου
εργαςίασ
→ Τθλεργαηομζνων που άςκθςαν το δικαίωμα αποςφνδεςθσ
⦿ Αντιςτροφι του βάρουσ τθσ απόδειξθσ: «Αν, απολυκείσ εργαηόμενοσ

αποδείξει ενώπιον δικαςτθρίου πραγματικά περιςτατικά ικανά να
ςτθρίξουν τθν πεποίκθςθ ότι θ απόλυςι του είναι άκυρθ, εναπόκειται ςτον
εργοδότθ να αποδείξει ότι θ απόλυςθ είναι ζγκυρθ»
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
4. Προςταςία από τισ απολφςεισ
⦿ Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ: το Δικαςτιριο, αντί οποιαςδιποτε άλλθσ ςυνζπειασ,
μετά από αίτθμα είτε του εργαηομζνου είτε του εργοδότθ, επιδικάηει υπζρ του
εργαηομζνου ποςό πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ - Η πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν μπορεί
να είναι μικρότερθ από τισ αποδοχζσ 3 μθνϊν, οφτε μεγαλφτερθ από το διπλάςιο
τθσ νόμιμθσ αποηθμίωςθσ
⦿ Συνεπϊσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο εργαηόμενοσ μπορεί να ειςπράξει ςυνολικά ζωσ
και το τριπλάςιο τθσ νόμιμθσ αποηθμίωςθσ (κανονικι αποηθμίωςθ ςυν πρόςκετθ)
⦿ Αν δεν υποβλθκεί αίτθμα από καμία πλευρά τότε το Δικαςτιριο μπορεί να διατάξει
επαναπρόςλθψθ και ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ
⦿ φκμιςθ αντίςτοιχθ με τα ιςχφοντα ςτθ Γαλλία και τθν Ιςπανία
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Β. Μέηρα που απανηούν ζηα ζύγχρονα
προβλήμαηα
5. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
⦿ Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ

⦿ Μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου, απλοποίθςθ διαδικαςιϊν,
πολλαπλϊν δθλϊςεων από τουσ εργοδότεσ (π.χ. ςε ΕΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ)

κατάργθςθ

⦿ Διευκόλυνςθ ελζγχων για εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ – δυνατότθτα διαςταφρωςθσ
των δθλϊςεων για μιςκοφσ και αςφάλιςθ
⦿ Διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, ΟΑΕΔ
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ςυςτθμάτων ΕΓΑΝΗ,

e-ΕΦΚΑ,

myErgani
mobile app
Ο εργαηόμενοσ αποκτά
ζνα ςφγχρονο εργαλείο
ενθμζρωςθσ

myErgani mobile app
Χαρακτθριςτικά
⦿ Πλθ θ πλθροφορία του Ρ.Σ. «ΕΓΑΝΗ» διακζςιμθ ςε πραγματικό χρόνο
⦿
⦿
⦿
⦿
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ςτουσ εργαηόμενουσ μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν
Ρροςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ
Ειδοποιιςεισ (push notifications) για κάκε γεγονόσ που καταχωρείται ςτο
ςφςτθμα
Δυνατότθτα υποβολισ ςτοιχείων με εφκολο και γριγορο τρόπο
Διαδραςτικά εργαλεία επικοινωνίασ των εργαηομζνων με το Υπουργείο
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων

myErgani mobile app
Οφζλθ
⦿ Διαφάνεια ςτθν αγορά εργαςίασ

⦿ Εφκολθ και άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλθ τθν πλθροφορία που αφορά τον

εργαςιακό βίο
⦿ Εκςυγχρονιςμόσ του τρόπου αλλθλεπίδραςθσ των εργαηομζνων με το
Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων
⦿ Καλφτερθ και γρθγορότερθ εξυπθρζτθςθ των εργαηομζνων
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myErgani mobile app
Άλλεσ Δράςεισ
⦿ Διάγνωςθ αναγκϊν αγοράσ εργαςίασ

⦿ Σφηευξθ με πλατφόρμεσ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ
⦿ Ραρουςίαςθ χαρακτθριςτικϊν και τάςεων αγοράσ εργαςίασ (dashboards)

⦿ Ρρόςβαςθ ςε δεδομζνα αςφάλιςθσ
⦿ Ολοκλιρωςθ με Κάρτα Εργαςίασ
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Γ. Μέηρα για ηη διαθάνεια ζηον ζυνδικαλιζμό
⦿
⦿
⦿
⦿
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Εγγραφι ςυνδικαλιςτικϊν και εργοδοτικϊν οργανϊςεων ςε θλεκτρονικό
μθτρϊο ςτο ΕΓΑΝΗ ΙΙ: καταςτατικό, ζδρα, αρικμόσ μελϊν
Η εγγραφι ςτο μθτρϊο είναι προχπόκεςθ για ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ,
κιρυξθ απεργίασ, υπογραφι ΣΣΕ
Ρροχπόκεςθ για κιρυξθ απεργίασ και τθν εκλογι Διοικθτικοφ Συμβουλίου
είναι να υπάρχει διακζςιμο ςφςτθμα θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ
τόχοι: διαφάνεια – ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ και αντιπροςωπευτικότθτασ
του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ – διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των
εργαηομζνων με δικλείδεσ μυςτικότθτασ

Γ. Μέηρα για ηη διαθάνεια ζηον ζυνδικαλιζμό
Νζο κακεςτϊσ προςταςίασ των ςυνδικαλιςτϊν
⦿ Με το υφιςτάμενο πλαίςιο προβλζπονται περιοριςτικά ζξι λόγοι για τουσ
οποίουσ επιτρζπεται απόλυςθ ςυνδικαλιςτι (κλοπι, εξαπάτθςθ, ςωματικζσ
βλάβεσ κ.ά.) - Δεν προβλζπονται για παράδειγμα ωσ λόγοι απόλυςθσ
ςυνδικαλιςτι οι βιαιοπραγίεσ ςε βάροσ ςυναδζλφου, θ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ
⦿ Με το νζο πλαίςιο οι ςυνδικαλιςτζσ κα ζχουν το ίδιο επίπεδο προςταςίασ
που ιςχφει για τισ εγκφουσ - Η απόλυςθ κα επιτρζπεται για ςπουδαίο λόγο, θ
βαςιμότθτα του οποίου κα κρίνεται από τα Δικαςτιρια
⦿ Καταργείται θ Επιτροπι Ρροςταςίασ Συνδικαλιςτικϊν Στελεχϊν, θ οποία
ζκρινε ωσ τϊρα τθ νομιμότθτα τθσ απόλυςθσ ςυνδικαλιςτϊν
⦿
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Γ. Μέηρα για ηη διαθάνεια ζηον ζυνδικαλιζμό
Απαγορεφεται θ ενίςχυςθ ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων από εργοδότεσ και
κόμματα
⦿ Ελάχιςτθ εγγυθμζνθ υπθρεςία ςε κλάδουσ κοινισ ωφζλειασ κατά τθ διάρκεια
τθσ απεργίασ
⦿ Διαςφαλίηεται τουλάχιςτον το ζνα τρίτο τθσ ςυνικωσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ
κατά τθ διάρκεια απεργίασ ςε επιχειριςεισ δθμόςιου χαρακτιρα ι κοινισ
ωφζλειασ, ςτουσ κλάδουσ: υγείασ, φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, διφλιςθσ
πετρελαίου, μεταφορϊν, τθλεπικοινωνιϊν, αποκομιδισ απορριμμάτων,
φορτοεκφόρτωςθσ και αποκικευςθσ εμπορευμάτων ςτα λιμάνια, Ρολιτικισ
Αεροπορίασ, μιςκοδοςίασ ςτο Δθμόςιο (ςυντάξεισ) - Οι κλάδοι που εντάςςονται
ςτθ ρφκμιςθ προςδιορίηονται από το νόμο 1264/1982
⦿
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Γ. Μέηρα για ηη διαθάνεια ζηον ζυνδικαλιζμό

Αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ – μζλθ του Διεκνοφσ
Γραφείου Εργαςίασ (ILO)
⦿ Απαγορεφεται θ παρεμπόδιςθ εργαηομζνων που επικυμοφν να εργαςκοφν
κατά τθ διάρκεια τθσ απεργίασ - παράβαςθ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ οδθγεί
ςτθ διακοπι τθσ απεργίασ με δικαςτικι απόφαςθ
⦿
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Ευχαριζηούμε

