Ενημερωτικό σημείωμα
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, χθες Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, το σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα
ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».
Α. Δομή νομοσχεδίου
Το νομοσχέδιο αποτελείται από 5 μέρη (123 άρθρα):
Μέρος Α: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Μέρος Β: Εργασιακές ρυθμίσεις
Μέρος Γ: Άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μέρος Δ: Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Μέρος Ε: Οργάνωση και λειτουργία ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδας» (ΣΚΛΕ)

Β. Αξιολόγηση
Ως προς το μέρος Β, που αφορά σε εργασιακές ρυθμίσεις, ο ΣΕΒ κατέθεσε υπόμνημα κατά τη διάρκεια
ακρόασης των παραγωγικών φορέων στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, την
Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, με κεντρικό μήνυμα, ότι το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις τεχνικού
χαρακτήρα και δευτερεύουσας σημασίας, που δεν οδηγούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας
της αγοράς εργασίας, δεν ανοίγουν παράθυρο διαλόγου για το μέλλον της εργασίας και δεν προβλέπουν
ή και αναδεικνύουν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης, που έχει
ανάγκη η χώρα, στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε σε μια σειρά
από τροποποιήσεις (νομοτεχνικές βελτιώσεις).

Ειδικότερα :


Αποσύρθηκε το πρώην άρθρο 45, σύμφωνα με το οποίο ουσιαστικές μεταβολές στη σύμβαση
εργασίας με απόφαση του εργοδότη, αν δεν έχει προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τον
ίδιο τον εργαζόμενο, θα είναι άκυρες.



Αποσύρθηκε η διάταξη του πρώην άρθρου 41, που προέβλεπε τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων
από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις στην περίπτωση συστηματικής παραβίασης της
εργατικής νομοθεσίας.

(Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης δήλωσε ότι θα ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις που
αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα).


Στο άρθρο 33, προβλέπεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στην περίπτωση
συστηματικής παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας (κατά περίπτωση αθροιστικά 2, 3 ή 4
διενεργούμενοι έλεγχοι, σε διαφορετικές ημερομηνίες).



Οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37,σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των υπερωριών (πριν
αυτές πραγματοποιηθούν) όσο και την τήρηση των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού
σε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο στο ΟΠΣ-ΕΡΓΑΝΗ, θα ισχύσουν από την έκδοση των
σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας.



Στην περίπτωση του άρθρου 38 που προβλέπει την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς
αποχώρησης, αυξήθηκε μεν στις τέσσερις (4) μέρες από τις δυο (2) μέρες της αρχικής πρότασης,
μειώθηκε ωστόσο στο ήμισυ από τα ισχύοντα. Διατηρήθηκε η υποχρέωση το έγγραφο της
οικειοθελούς αποχώρησης να το συνυπογράφει και ο εργαζόμενος που αποχωρεί από την
επιχείρηση.



Στο άρθρο 48, πριν από την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής από τον εργαζόμενο προς τον
εργοδότη για την μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, θα προηγείται έγγραφη όχληση, 15
μέρες πριν την κατάθεση της αίτησης και με επίδοση δικαστικού επιμελητή. Ας σημειωθεί ότι
στο πλαίσιο διαφόρων συζητήσεων ως προς εφαρμογή της διάταξης αυτής στις ΑΕ, αν και δεν
εισάγεται κάποια αλλαγή ως προς την ευθύνη, υπήρξε «διευκρίνιση» από την Υπ. Εργασίας ότι
όντως το άρθρο αυτό δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στα ισχύοντα.



Προστέθηκε, με υπουργική τροπολογία το άρθρο 119 το οποίο προβλέπει τη δημιουργία
ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ.



Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέσυρε τη διάταξη
που η ίδια είχε προσθέσει με τροπολογία στο νομοσχέδιο, σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα η
οποία όριζε το ενδεχόμενο στοιχειοθέτησης δόλου από την πλευρά του εργοδότη, σε περίπτωση
εργατικού ατυχήματος.

