ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΒΒΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Τις προτάσεις του για τον εκσυγχρονισµό της εργατικής νοµοθεσίας κατέθεσε ο Σύνδεσµος
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) κατά τη διάρκεια συνάντησης που οργάνωσε για το
θέµα ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Καταθέτοντας τις προτάσεις του ο ΣΒΒΕ επεσήµανε ότι στη χώρα µας η ανάγκη
προαγωγής της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της οικονοµίας µας περνά µέσα
από τον εκσυγχρονισµό και την ευελιξία των κανόνων του εργατικού δικαίου, σε
συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης. Υπογράµµισε επίσης, πως εκτιµά ότι η
προσαρµογή του εργατικού δικαίου στον πιο πάνω στόχο θα ενισχύσει τις νέες µορφές
απασχόλησης, µέσω ενός γόνιµου και διαρκούς διαλόγου ανάµεσα στους κοινωνικούς
εταίρους.
Ειδικότερα ο Σύνδεσµος πρότεινε ως κύρια σηµεία βελτίωσης της εργατικής νοµοθεσίας τα
παρακάτω:
•

∆υνατότητα συνδυασµού–µετατροπής µόνιµης απασχόλησης σε νέες µορφές
απασχόλησης (συµβάσεις ορισµένου χρόνου, µερική απασχόληση , εκ περιτροπής
απασχόληση). Μετατροπή συµβάσεων έργου (αυτοαπασχόληση) σε συµβάσεις
εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου και το αντίστροφο µε καθιέρωση ελαχίστων
προϋποθέσεων και εγγυήσεων που διασφαλίζουν θεµελιώδη δικαιώµατα των
εργαζοµένων.

•

Η µορφή συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων πρέπει να επαφίεται καταρχήν σ’
αυτούς τους ίδιους ώστε αυτοί να επιλέγουν κάθε φορά τον πιο πρόσφορο τρόπο της
δίχως καταχρήσεις αλλά και χωρίς µονοµερείς αγκυλώσεις, ώστε η εναλλαγή µορφών
συνεργασίας να είναι ανεµπόδιστη.

•

Οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα δεδοµένα της
αγοράς εργασίας, να επιδιώκουν την αύξηση της παραγωγικότητας, την εισαγωγή
νέων τεχνολογιών, τον διεθνή ανταγωνισµό. Βελτιώσεις µπορούν να γίνουν µε την
υιοθέτηση προτάσεων της ΟΚΕ έπειτα από σοβαρή διαβούλευση για την αντιµετώπιση
όσο το δυνατόν περισσοτέρων ζητηµάτων.

•

Ευελιξία στη διεύρυνση του χρόνου εργασίας, µε θέσπιση αναγκαίων περιορισµών για
την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και µε ανάλογη προσαύξηση της αµοιβής
χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και πάσης φύσεως κυρώσεις. Οι περιορισµοί δεν
θα πρέπει να είναι αποτρεπτικοί της ελεύθερης βούλησης των κοινωνικών εταίρων
εφόσον αυτή αντικειµενικώς συµπίπτει. Είναι παράλληλα επιβεβληµένη η λήψη
µέτρων πρόνοιας για ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων.

•

∆ιαχωρισµός της νοµοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης
και των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων από την κοινωνική πολιτική για την βοήθεια των
ανέργων.
Ειδική µέριµνα για τους άνεργους µε µέτρα ενεργητικής και παθητικής πολιτικής
(ταµείο αλληλεγγύης, διαρκής κατάρτιση κ.λ.π.) αποτελούν ευθύνη της πολιτείας.

