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I.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας, οι ευέλικτες
µορφές εργασίας – όπως η µερική, η εκ περιτροπής και η προσωρινή
απασχόληση, ισχύουν εδώ και δεκαετίες (και ειδικά στο πλαίσιο της σηµερινής
κρίσης υιοθετούνται ακόµα περισσότερο στην Ε.Ε.) γιατί έχει αποδειχθεί ότι
καθιστούν εφικτή την άνθιση οικονοµικών δραστηριοτήτων που δεν θα
υπήρχαν αλλιώς και εξυπηρετούν τις ανάγκες χιλιάδων εργαζοµένων που τις
επιλέγουν, συνεισφέροντας έτσι στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης
στις ευρωπαϊκές οικονοµίες.
Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης ρυθµίζονται άλλωστε από λεπτοµερείς
ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν γίνει αποδεκτές από τα ευρωπαϊκά εργατικά
συνδικάτα

και

διασφαλίζουν

αποτελεσµατικά

τα

συµφέροντα

των

εργαζοµένων.
Σ’ αυτήν την περίοδο βαθιάς κρίσης, αντιθέτως, το προτεινόµενο από το
Υπουργείο Εργασίας νοµοσχέδιο περιορίζει τις επιλογές των ίδιων των
εργαζοµένων ως προς τον τρόπο δουλειάς τους, περιπλέκει τη λειτουργία
σηµαντικών κλάδων της οικονοµίας και αυξάνει το κόστος εργασίας,
δεδοµένου µάλιστα ότι οι διατάξεις του είναι αντίθετες µε το πνεύµα του ίδιου
του

Προγράµµατος

Σταθερότητας

εµπεριέχοντας

πολύπλοκες

γραφειοκρατικές ρυθµίσεις που αποθαρρύνουν τη µερική και την προσωρινή
απασχόληση. Κινδυνεύει έτσι να επιτείνεται το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονοµίας χωρίς να αντιµετωπίζει τα πραγµατικά προβλήµατα
της αγοράς εργασίας, δηλαδή την ανεργία και την απασχόληση. Ταυτόχρονα,
οδηγεί για µία ακόµα φορά τη χώρα µας στον δρόµο της µη εφαρµογής των
κοινοτικών οδηγιών, διαιωνίζοντας έτσι ένα θεσµικό πλαίσιο για την
εργασία που κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις εξελίξεις στο
σύνολο της Ε.Ε.

Για την προστασία λοιπόν των εργαζοµένων και την αποφυγή καταχρήσεων
και στον τοµέα των ευέλικτων µορφών εργασίας, θα αρκούσε η εφαρµογή των
υπαρχόντων νόµων, η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών και ο έλεγχος της
σωστής εφαρµογής τους σε όλους τους χώρους εργασίας.

ΙΙ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Με το παρόν άρθρο εισάγεται τεκµήριο υπέρ της εξαρτηµένης εργασίας µετά
την παρέλευση συνεχούς 6µηνης απασχόλησης αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο στον ίδιο εργοδότη για όσους απασχολούνται µε συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών ή έργου, ενώ υποκρύπτονται συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας. Η
διασφάλιση των δικαιωµάτων των παραπάνω εργαζοµένων είναι απαραίτητη
στη σηµερινή εργασιακή και οικονοµική συγκυρία, η οποία πλήττει κατά κύριο
λόγο όσους µένουν εκτός του προστατευτικού πεδίου του εργατικού δικαίου.
Ωστόσο, το προτεινόµενο οικονοµικό κριτήριο – ο µοναδικός εργοδότης και οι
έξι µήνες – είναι τελείως ανεπαρκές στην πράξη για τη διαπίστωση της
σχέσης εξαρτηµένης εργασίας, δεδοµένου ότι πρόκειται για πραγµατικό
στοιχείο, το οποίο δεν µπορεί να αποτυπωθεί σε µια νοµοθετική διάταξη.
Κατά συνέπεια, απαιτείται η συµπλήρωσή του και µε άλλα στοιχεία, µε
κυριότερο τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται η εργασία. Επιπλέον, η
6µηνη διαρκής απασχόληση δεν αποδεικνύει ότι τα άτοµα αυτά δεν είναι
αποκοµµένα από την αγορά εργασίας και ότι δεν είναι στην ουσία
αυτοαπασχολούµενοι, ενώ δεν παρέχει λύση και στις περιπτώσεις της
αυτοαπασχόλησης σε 2 ή περισσότερους εργοδότες, µε ενδεχόµενο να
δηµιουργηθούν καινούργια αυτοτελή προβλήµατα, των οποίων η ρύθµιση θα
παρουσιάσει δυσκολίες στο µέλλον.
Περαιτέρω νοµική συνέπεια της προτεινόµενης αλλαγής είναι ότι το βάρος
απόδειξης, που µε βάση το ισχύον νοµικό καθεστώς το έχει ο εργαζόµενος,
µεταφέρεται τώρα στον εργοδότη µε αποτέλεσµα να προκύψουν µελλοντικά
µια σειρά από προβλήµατα, όπως νέες «γκρίζες» ζώνες µε τους εξωτερικούς

συνεργάτες (µηχανικούς – οικονοµολόγους) που συνεργάζονται µε έναν
εργοδότη, ανασφάλεια δικαίου ως προς τον ασφαλιστικό φορέα και
ενδεχόµενο κύµα καταγγελιών – προσφυγών.
Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. α εδαφ. γ του νόµου του ΙΚΑ
(Α.Ν. 1846/1951) παρέχει την απαιτούµενη ασφάλεια για τους παραπάνω
εργαζόµενους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούµε ότι το καθεστώς που ισχύει µε
βάση το άρθρο παρ. 1 του Ν. 2639/98, θα πρέπει να παραµείνει ως έχει.
ΑΡΘΡΟ 2
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η ενίσχυση του θεσµού της µερικής απασχόλησης απαιτείται στη σηµερινή
εποχή περισσότερο από κάθε άλλη εργασιακή συγκυρία, αφού µέσω του
θεσµού αυτού επιδιώκεται η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, που θα
συµβάλλουν µακροπρόθεσµα στην οικονοµική και εργασιακή ανάκαµψη.
Αυτό διότι σε εποχές µεγάλης ανεργίας, περιορισµού των εργασιών γενικά και
ύφεσης της οικονοµίας, όπως οι σηµερινές, εκείνο που προέχει είναι η
διατήρηση κατά το δυνατόν των θέσεων εργασίας. Άλλωστε, ο θεσµός της
µειωµένης απασχόλησης, ως µέτρο περιορισµού της ανεργίας και αύξησης
της απασχόλησης, έχει καθιερωθεί και έχει γίνει αποδεκτός ως αναγκαίος σε
όλες τις οικονοµικές οντότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και δεν µπορεί να
αποτελέσει εξαίρεση η xώρα µας.
Ωστόσο, µε το παρόν νοµοσχέδιο, η µερική απασχόληση, αν και είναι η
ενδεδειγµένη

λύση

σε

περιόδους

οικονοµικής

κρίσης,

επιβαρύνεται

υπέρµετρα, µέχρι σε σηµείο που να θεωρεί κανείς ότι έµµεσα καταργείται.
Τούτο

συµβαίνει

αφενός

επειδή

το

κόστος

που

δηµιουργεί

(όπως

προσαυξήσεις στους µισθούς των µερικώς απασχολούµενων) έχει ως
αποτέλεσµα να µη συµφέρει την επιχείρηση να έχει στους κόλπους της
µερικώς απασχολούµενους, αφετέρου δε επειδή εξοµοιώνει δύο διαφορετικές
µορφές εργασίας, δηλ. τη µερική απασχόληση µε την εκ περιτροπής,
περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα που έχει η κάθε επιχείρηση σε περίοδο

κρίσης να επιλέξει µορφές εργασίας, που να µειώνουν µεν το κόστος
λειτουργίας της χωρίς να καταφεύγει σε απολύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η πλέον κατάλληλη λύση θα ήταν η πλήρης ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 97/81/ΕΚ σχετικά µε τη Συµφωνία – Πλαίσιο
των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για τη µερική απασχόληση (όπως
συµβαίνει µε τις αυτούσιες από εκεί προτεινόµενες διατάξεις για τους
ορισµούς

του

«µερικώς

απασχολούµενου»

και

του

«συγκρίσιµου

εργαζόµενου» και την καθιέρωση της αρχής της ίσης µεταχείρισης
εργαζοµένων µε µερική απασχόληση σε σχέση µε τους συγκρίσιµους
εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση), χωρίς την παρεµβολή/εισαγωγή νέων
στοιχείων (όπως εν προκειµένω για την εκ περιτροπής απασχόληση).
Ως προς τον υπολογισµό των αποδοχών των µερικώς απασχολουµένων,
αυτός θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις νόµιµες αποδοχές του συγκρίσιµου
εργαζόµενου ανάλογα µε τις ώρες εργασίας της µερικής απασχόλησης, όπως
προβλέπεται άλλωστε και στο ήδη ισχύον σχετικό άρθρο 7 του Ν. 2874/2000
και τούτο διότι το νοµοσχέδιο, αντίθετα προς την αρχή της αναλογικότητας,
καθιστά πιο ακριβή την εργασία των µερικώς απασχολούµενων σε δύο
περιπτώσεις: α) κατά 7% όταν εργάζεται λιγότερο από τέσσερις ώρες
(ισχύουσα νοµοθεσία του δίνει προσαύξηση 7,5% επί των νοµίµων αποδοχών
δηλαδή της αµοιβής της συλλογικής συµβάσεως, ενώ το νοµοσχέδιο επί των
πραγµατικών αποδοχών του πλήρως απασχολούµενου), β) κατά 10% όταν
εργάζεται περισσότερο από τον συµφωνηµένο χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σήµερα λειτουργούν ορισµένες (περίπου 10-15) Εταιρείες Προσωρινής
Απασχόλησης (ΕΠΑ), σύµφωνα µε νόµο που παρέχει σηµαντική προστασία
στους προσωρινά απασχολούµενους. Πιθανόν να λειτουργούν χωρίς άδειες
πολλές άλλες και πιστεύουµε ότι τα προβλήµατα δηµιουργούνται κυρίως από
αυτές. Η λύση του προβλήµατος θα ήταν η ενίσχυση των ελέγχων και η
τιµωρία των παρανοµούντων, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των νοµίµως
αδειοδοτηµένων ΕΠΑ και να εξασφαλίζεται κατ’ επέκταση η προστασία των

προσωρινώς απασχολούµενων στο πλαίσιο µιας εύρυθµης λειτουργίας της
αγοράς εργασίας. Η αλλαγή – αυστηροποίηση της νοµοθεσίας αποτέλεσµα
θα έχει την επίταση των προβληµάτων στη λειτουργία των νοµίµως
λειτουργουσών ΕΠΑ χωρίς να λύνει το πρόβληµα των αντίθετα στον νόµο
λειτουργούντων πάσης φύσεως µορφωµάτων, τα οποία, όπως πριν έτσι και
µετά τον προτεινόµενο νόµο, εκτιµάται ότι θα εξακολουθούν να δρουν
παράνοµα.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, ιδιαίτερα µε εκείνη µε την οποία προσδίδεται
στην

προσωρινή

απασχόληση

έκτακτος

και

εποχιακός

χαρακτήρας,

περιορίζεται η λειτουργία των νοµίµων ΕΠΑ, διότι δεν θα συµφέρει την
επιχείρηση να συνεργαστεί και αποκτήσει εργαζόµενους µέσω ΕΠΑ, αφού θα
πρέπει προηγουµένως να αποδείξει την ύπαρξη έκτακτης και εποχιακής
ανάγκης, ενώ δεν θα υπάρχουν τα οφέλη που συνοδεύουν την απασχόληση
µόνιµου προσωπικού (εµπειρία στο αντικείµενο, συνέργειες µε το λοιπό
προσωπικό κ.λπ.). Ένας τέτοιος περιορισµός, εκτός του ότι πρακτικά δεν
µπορεί να εφαρµοστεί, αντίκειται προς τον πραγµατικό σκοπό της
προσωρινής απασχόλησης µέσω ΕΠΑ, ο οποίος είναι η ουσιαστική ενίσχυση
της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και η ανάπτυξη ευέλικτων µορφών
εργασίας.

Ανάλογη διάταξη δεν προβλέπεται από τη σχετική Οδηγία

2008/104/ΕΚ

ούτε

µπορεί

να

δικαιολογηθεί

για

λόγους

δηµοσίου

συµφέροντος. Έµµεσα λοιπόν στερείται η επιχείρηση των διευκολύνσεων και
προτερηµάτων που της προσφέρει η µορφή αυτή εργασίας.
Επίσης, η προτεινόµενη εξοµοίωση των αποδοχών των προσωρινώς
απασχολουµένων µε τις αποδοχές του µόνιµου προσωπικού, εκτός του ότι
δεν προβλέπεται σε αντίστοιχη ρύθµιση στη σχετική κοινοτική Οδηγία, θα
αποθαρρύνει την προσωρινή απασχόληση, δεδοµένου ότι εκτινάσσεται µε τον
τρόπο αυτό το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Οι αµοιβές του µόνιµου

προσωπικού διαµορφώνονται από πολλούς παράγοντες, που δεν ισχύουν για
τους απασχολούµενους µε προσωρινή απασχόληση (για παράδειγµα, η
επιχείρηση επενδύει στο µόνιµο προσωπικό µε συνεχή εκπαίδευση και
µισθολογικές παροχές που θα το παρακινήσουν να µείνει στην επιχείρηση ).

Όσον αφορά τη γενική υποχρέωση ενηµέρωσης που προτείνεται υπέρ των
προσωρινώς απασχολούµενων για τις τυχόν κενές θέσεις εργασίας στον
έµµεσο εργοδότη, προκειµένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες µε τους άλλους
εργαζόµενους της επιχείρησης για να προσληφθούν σε µόνιµες θέσεις
εργασίας, αυτή συνάδει τόσο µε τον σκοπό όσο και µε το περιεχόµενο της
κοινοτικής Οδηγίας. Η ειδικότερη όµως διάταξη µε την οποία προτείνεται ο
έµµεσος εργοδότης να υποχρεούται να ενηµερώνει τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων για τον αριθµό των προσωρινά απασχολούµενων σε σχέση µε
την εξέλιξη του συνόλου των εργαζοµένων, καθώς και για τις προοπτικές
πρόσληψής τους από αυτόν, συνιστά ανεπίτρεπτη επέµβαση στην εσωτερική
λειτουργία των επιχειρήσεων, που δεν προβλέπεται άλλωστε και από τη
σχετική Οδηγία.
Ως προς τον καθορισµό εξάλλου της δωδεκάµηνης διάρκειας της προσωρινής
απασχόλησης, η σχετική διάταξη θεωρείται ανεπαρκής, δεδοµένου ότι στην
πράξη οι 18 µήνες, περιλαµβανοµένων των ανανεώσεων, όπως προβλέπεται
µε το ισχύον καθεστώς, είναι διάρκεια σύµφωνη µε τον προορισµό της
προσωρινής απασχόλησης. Οµοίως, άστοχη κρίνεται και η διάταξη µε την
οποία εισάγονται πρόσθετοι λόγοι για τους οποίους απαγορεύεται η
προσωρινή απασχόληση, ενώ παραλείπεται να αναφερθούν οι λόγοι για τους
οποίους θα πρέπει να εισαχθεί µια τέτοια διάκριση υπέρ των προσωρινώς
απασχολουµένων, τη στιγµή µάλιστα που δεν περιλαµβάνεται αντίστοιχη
διάταξη στη σχετική Οδηγία.
Η διάταξη τέλος που αφορά τους οµίλους επιχειρήσεων είναι ασαφής διότι δεν
διευκρινίζει εάν αφορά γνήσιο δανεισµό µεταξύ δύο επιχειρήσεων του οµίλου
ή αν προβλέπει ουσιαστικά την απαγόρευση λειτουργίας ΕΠΑ εντός οµίλου
επιχειρήσεων.
Συνάγεται, εποµένως, το συµπέρασµα ότι µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις
επιδιώκεται αποσπασµατική ρύθµιση της προσωρινής απασχόλησης όταν
υπάρχει υποχρέωση της Ελλάδας να µετατρέψει σε εσωτερικό δίκαιο την
Οδηγία 2008/104/ΕΚ. Εάν οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου γίνουν εσωτερικό
δίκαιο θα σηµάνουν το τέλος της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα, και

µάλιστα της νόµιµης που διασφαλίζουν οι αδειοδοτηµένες εταιρείες. Αυτό που
απαιτείται είναι η πλήρης ενσωµάτωση της παραπάνω Οδηγίας, η οποία να
συνοδεύεται από την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Επειδή ο θεσµός της διαθεσιµότητας, σύµφωνα και µε τα στοιχεία που
υπάρχουν στο υπουργείο εργασίας, δεν έχει δηµιουργήσει µέχρι σήµερα
προβλήµατα στην εφαρµογή του, θεωρούµε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει
οποιαδήποτε τροποποίηση του νοµικού καθεστώτος που τον διέπει. Ωστόσο
η προτεινόµενη παρέλευση τουλάχιστον 3 µηνών για την εκ νέου θέση σε
διαθεσιµότητα ενδεχοµένως να είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω οικονοµική
δυσχέρεια της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα δεν θα συµβάλει στην ενίσχυση
της ασφάλειας της απασχόλησης των εργαζοµένων.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το µέτρο της διαθεσιµότητας αποτελεί έσχατο
µέτρο για τον εργοδότη πριν από τη µείωση των θέσεων εργασίας, εποµένως
αν το µέτρο αυτό δυσχεραίνεται, οι επιχειρήσεις που έχουν πρόβληµα θα
ωθούνται εκ των πραγµάτων στο επόµενο στάδιο, που είναι οι απολύσεις.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται για πρώτη φορά
λεπτοµερέστερα (σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία
– Πλαίσιο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για την Τηλεργασία του
2002) θέµατα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων προς την κατεύθυνση
της κατοχύρωσης και διεύρυνσης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων µε αυτή
τη µορφή απασχόλησης.
Ο θεσµός αυτός, που αποβλέπει στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και
λειτουργεί ως µέσο διευκόλυνσης της κινητικότητας των εργαζοµένων,
συµφωνήθηκε στη χώρα µας µέσω της ΕΓΣΣΕ των ετών 2006-2007 µε τη
µορφή που περιγράφεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συµφωνίες, χωρίς να
υπάρξει νοµοθετική κύρωση της παραπάνω ΕΓΣΣΕ.

Παρά ωστόσο τις

διευκολύνσεις που εξασφαλίζει, η τηλεργασία δεν έχει ακόµη γίνει
ικανοποιητικά αποδεκτή στη χώρα µας τόσο από τους εργαζοµένους όσο και
από τις επιχειρήσεις, δεν έχει δοκιµασθεί αρκετά σε διάφορα επίπεδα, ενώ
δεν γνωρίζουµε τη συµβολή της στην αύξηση και τη διευκόλυνση της
απασχόλησης στην οποία αποβλέπει. Είναι νωρίς εποµένως να συζητήσουµε
και πολύ περισσότερο να δεχθούµε αλλαγές στο σύστηµα που περιγράφει η
ΕΓΣΣΕ των ετών 2006-2007.
Από την Πολιτεία θα περιµέναµε ως ενέργεια στον τοµέα αυτόν τη νοµοθετική
κύρωση της σχετικής πρόβλεψης στην ΕΓΣΣΕ 2006-2007.
ΑΡΘΡΟ 6
ΘΕΜΑΤΑ Α∆ΕΙΑΣ
Ως προς την προτεινόµενη διάταξη για την κατάτµηση αδείας, θεωρούµε ότι η
εισαγόµενη ρύθµιση µπορεί να λειτουργήσει θετικά, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν φαινόµενα κατάχρησης του εν λόγω θεσµού.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως προς τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, οι ρυθµίσεις που προτείνονται
είναι γραφειοκρατικές και όχι λειτουργικές, δεδοµένου ότι, όπως συνέβη και
στις προηγούµενες προσπάθειες εφαρµογής θεσµών βάσει κοινοτικών
Οδηγιών, πάλι δεν γίνεται αυτούσια εισαγωγή του, αλλά συνοδεύεται από
επιπλέον γραφειοκρατικούς µηχανισµούς.

Με την εµπλοκή του ΟΜΕ∆ θα

έχουµε στην Ελλάδα το πρωτοφανές φαινόµενο να ρυθµίζεται ο τρόπος
λειτουργίας µίας επιχείρησης από απόφαση διαιτητή.

Όπως και όλες οι

προηγούµενες ρυθµίσεις ούτε αυτές θα λειτουργήσουν, ενώ για µία φορά
ακόµη δεν θα εναρµονιστούµε µε την κοινοτική Οδηγία. Η µόνη λύση, όπως
έχουµε επανειληµµένως τονίσει, είναι να µετατραπούν σε εσωτερικό δίκαιο οι
σχετικές

διατάξεις

παρεκκλίσεις.

της

Οδηγίας

2003/88/ΕΚ,

αυτούσιες

και

χωρίς

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ 6Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Όπως είναι γνωστό, σε περίπτωση πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας η
απασχόληση κατά την 6η ηµέρα θεωρείται παράνοµη και αµείβεται σύµφωνα
µε πάγια νοµολογία των δικαστηρίων µε ένα ηµεροµίσθιο και µε βάση τις
διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό. Η προτεινόµενη ρύθµιση, µε την
οποία προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση προσαύξηση ηµεροµισθίου
κατά 50% επιπλέον των κυρώσεων, ουσιαστικά νοµιµοποιεί παράνοµη
εργασία κατά την 6η ηµέρα προβλέποντας κατά το ήµισυ αύξηση αµοιβής,
αυξάνοντας έτσι το κόστος της παράνοµης εργασίας σε σχέση µε την
κανονική αµοιβή –άλλη µία πρωτοφανής πρωτοτυπία της Ελλάδας. Τυχόν
έµµεση νοµιµοποίηση της απασχόλησης την 6η ηµέρα οδηγεί κατ’ ουσία σε
επαναφορά του εξαήµερου συστήµατος εργασίας και θα έχει ως συνέπεια τη
µείωση των θέσεων εργασίας, άρα και την αύξηση της ανεργίας.

Κατά

συνέπεια, προτείνουµε να διαγραφεί το άρθρο αυτό από το νοµοσχέδιο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Σ.ΕΠ.Ε. – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Θεωρούµε ότι είναι τελείως αντίθετος µε την αρχή της προσωπικής
ελευθερίας

ο

µάλλον

πρωτοφανής

εξαναγκασµός

του

εργοδότη

ή

εκπροσώπου του να εµφανίζεται ενώπιον διοικητικής αρχής µε απειλή
διοικητικών κυρώσεων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προτείνεται να παρασχεθεί στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τις
επιχειρήσεις επισιτισµού το δικαίωµα να υποβάλλουν εντός 48 ωρών
συµπληρωµατικό πίνακα εργασίας προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής ή
τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, πράγµα
που

είναι

επιβεβληµένο

και

απόλυτα

δικαιολογηµένο

µε

βάση

τις

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις στον τρόπο
λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 11
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η κατάργηση της αναστολής εκτέλεσης της πράξης επιβολής προστίµου στον
εργοδότη

σε

περίπτωση

παράβασης

των

διατάξεων

της

εργατικής

νοµοθεσίας, εκτός του ότι όπως προτείνεται θα έχει εισπρακτικό περισσότερο
αποτέλεσµα, επιβαρύνει χωρίς λόγο τον νόµιµο εργοδότη στις περιπτώσεις
που αυτός δικαιωθεί εκ των υστέρων µε άσκηση προσφυγής.

Β΄ΜΕΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
I.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η διατήρηση της µακρόχρονης βιωσιµότητας του κοινωνικοασφαλιστικού
συστήµατος µέσω της άµεσης εφαρµογής κατάλληλων µεταρρυθµίσεων,
αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα το πλαίσιο της σηµερινής δυσµενούς
οικονοµικής συγκυρίας, η οποία έχει αναδείξει µε τον πλέον περίτρανο τρόπο
τις παθογένειές του. Η οπτική µε την οποία αντιµετωπίζεται εδώ και δεκαετίες
το

πρόβληµα

περιορίζεται

µόνο

στη

δηµοσιονοµική

διάσταση,

παραβλέποντας την πιο σηµαντική διάστασή του, την κοινωνική. Προς την
κατεύθυνση αυτή απαιτούνται ορισµένες βασικές θεσµικές και παραµετρικές
αλλαγές, όπως η εφαρµογή των ισχυόντων νόµων, η µείωση της σπατάλης, η
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, καθώς και η
υιοθέτηση καλών πρακτικών στο επίπεδο της διαχείρισης των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου σχετικά µε τα ασφαλιστικά ζητήµατα,
όπως έχουν τεθεί, θεωρούµε ότι πόρρω απέχουν από την εκπλήρωση των
παραπάνω στόχων, καθώς δεν αποτελούν παρά ένα σύνολο λεπτοµερών
ρυθµίσεων σε διαχειριστικό/διοικητικό επίπεδο, χωρίς να µπορούν να
προσφέρουν

ουσιαστική

λύση

στα

χρόνια

προβλήµατα

του

κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Αλλά και σε συστηµατικό –
κανονιστικό επίπεδο, οι διατάξεις αυτές θα έπρεπε να συµπεριληφθούν σε

νοµοσχέδιο που θα ρυθµίζει αµιγώς ασφαλιστικά θέµατα, και όχι σε ένα
νοµοθετικό κείµενο που ρυθµίζει πληθώρα άλλων θεµάτων, καθιστώντας τις
έτσι αποσπασµατικές.
Πιο συγκεκριµένα, αν και στόχος των προτεινόµενων διατάξεων είναι η
πάταξη της εισφοροδιαφυγής και η βελτίωση του ελέγχου διαχείρισης των
αποθεµατικών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν αξιοποιούνται οι
προτάσεις που ακόµα και πρόσφατα έχουν τεθεί από τους αρµόδιους φορείς
για το ζήτηµα αυτό στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την ασφαλιστική
µεταρρύθµιση. Για τον ίδιο σκοπό εισάγονται µόνο αποσπασµατικά µέτρα και
ορισµένες διαδικαστικές βελτιώσεις, που όµως βασίζονται στην κουλτούρα
του ήδη απαρχαιωµένου συστήµατος και βρίσκονται στον αντίποδα των
σύγχρονων λύσεων απλοποίησης και ελέγχου που µπορούν να προκύψουν
µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής (στις περιπτώσεις για
παράδειγµα υποβολής ΑΠ∆ και της παρακολούθησης πορισµάτων ελέγχου
των ασφαλιστικών οργανισµών).
Ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, προτείνονται διάφορες διατάξεις µε λεπτοµέρειες
ήσσονος σηµασίας για το ζήτηµα αυτό, αλλά στην πράξη δεν έχει γίνει το
παραµικρό για να εκπληρωθεί η θεσπισµένη µε νόµο ουσιώδης υποχρέωση
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό
σύστηµα και να εκδίδουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα διεθνή
πρότυπα.

Επιπλέον,

το

παρόν

κεφάλαιο

περιλαµβάνει

µια

σειρά

οργανωτικών ρυθµίσεων για συγκεκριµένους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
για την εφαρµογή των οποίων θα απαιτηθεί η έκδοση σχετικών προεδρικών
διαταγµάτων και εν συνεχεία η αλλαγή του εσωτερικού κανονισµού των
οργανισµών αυτών, γεγονός που θα επιφέρει πρόσθετες καθυστερήσεις.
Ως θετικό στοιχείο του παρόντος κεφαλαίου µπορεί να θεωρηθεί η διάταξη
που αφορά τη διασυνοριακή δραστηριότητα των Ταµείων Επαγγελµατικής
Ασφάλισης, µε την οποία προωθείται ακόµα περισσότερο η ενσωµάτωση του
κοινοτικού δικαίου στον τοµέα αυτό.

Η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα

κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί βασικό µοχλό για την αναµόρφωση του

κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, και ως εκ τούτου κάθε προσπάθεια που
µπορεί να συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή δεν µπορεί παρά να κριθεί
καταρχήν ως θετική.
Παρόλα αυτά, η τυπολατρική και αποσπασµατική υιοθέτηση των Κοινοτικών
Οδηγιών, και µάλιστα χωρίς ουσιαστική εφαρµογή στην πράξη, δεν θα φέρει
κανένα αποτέλεσµα, αλλά θα δυσχεράνει ακόµα περισσότερο τη λειτουργία
του θεσµού της επαγγελµατικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ο οποίος αν και
υφίσταται εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε
εξαιτίας πολιτικών και θεσµικών δυσχερειών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το παρόν νοµοσχέδιο δεν κρίνεται
επαρκές προκειµένου να παράσχει ουσιαστικές και µακροπρόθεσµες λύσεις
στα πολυδιάστατα προβλήµατα, τα οποία ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες το
ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα. Οι αποσπασµατικές προτεινόµενες
ρυθµίσεις που περιέχει, αν δεν ενταχθούν σε ένα πλαίσιο προτάσεων για την
ευρύτερη αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήµατος, περισσότερο θα
οξύνουν, παρά θα θεραπεύσουν τις παθογένειες στον τοµέα αυτό, µε
αποτέλεσµα την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την περαιτέρω
διατάραξη της κοινωνικής συνοχής.
Τούτο δε πολύ περισσότερο επειδή οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου,
και ιδιαίτερα το Β’ Κεφάλαιο, ενώ θα έπρεπε να έχουν συνταχθεί µε τη µορφή
κωδικοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου, είναι
από νοµοτεχνικής άποψης διατυπωµένες µε τρόπο που θα δυσχεράνει την
εφαρµογή τους από τους ενδιαφερόµενους.

