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ΜΑΝΟΥΣΟΣ Γ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021  

Τροπολογία 
 
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
"Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την 
εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» 
 
Αιτιολογική Έκθεση 
Στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία της Σούδας απασχολούνται ως πολιτικό προσωπικό Έλληνες 
εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πολιτικοί υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, με συμβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι αυτοί, λόγω του ειδικού καθεστώτος τους, δεν δικαιούνται τις 
γονικές άδειες και παροχές των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Όμως, ταυτόχρονα δε λαμβάνουν 
ούτε την άδεια και παροχή μητρότητας του ΟΑΕΔ που προβλέπεται για τους εργαζομένους ιδιωτικού 
δικαίου από το άρθρο 142 του νόμου 3655/2008.  
Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργείται μια προφανής αδικία εις βάρος των εργαζομένων αυτών, σε 
σχέση με τα δικαιώματα των λοιπών εργαζομένων, τόσο του ιδιωτικού όσου και του δημοσίου τομέα.   
Η διατύπωση του πεδίου εφαρμογής του υπό συζήτησιν νομοσχεδίου στα άρθρα 25 και 33 θα 
διαιωνίσει το πρόβλημα, καθώς αναφέρεται σε «εργαζομένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή 
δημόσιο τομέα». Τυπικά λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνει τους συγκεκριμένους εργαζομένους, καθώς 
αυτοί προσλαμβάνονται από την Πολεμική Αεροπορία, απασχολούνται όμως στην Αμερικανική 
Ναυτική Ευκολία Σούδας.  
Για το σκοπό αυτό, προτείνεται τροπολογία ως εξής:  
 
Τροπολογία 
Στο τέλος του εδαφίου 1 του άρθρου 25 του νομοσχεδίου προστίθεται η εξής πρόταση:  
«Εφαρμόζεται επίσης στους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται από την 
Πολεμική Αεροπορία και απασχολούνται στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας». 
Στο άρθρο 33 του νομοσχεδίου, αφαιρείται η λέξη «και» πριν την περίπτωση δ’, και προστίθεται 
περίπτωση ε’ ως εξής:  
«ε. Εφαρμόζονται επίσης στους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται από την 
Πολεμική Αεροπορία και απασχολούνται στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας». 
 
Ο προτείνων Βουλευτής  
Μανούσος Γ.  Βολουδάκης 
 


