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Ενηµέρωση µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση
Εργασίας» - Κύρωση της Σύµβασης 190 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για
την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσµο της εργασίας - Κύρωση της
Σύµβασης 187 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της
Ασφάλειας και της 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, άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

________________________________________________

Ι. ∆ιατάξεις για την προστασία της εργασίας
1.1 Ο εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας παραµένει αµετάβλητος, ήτοι καθορίζεται σε
σαράντα (40) ώρες εβδοµαδιαίως, οι οποίες δύνανται να κατανέµονται σε πενθήµερη
ή εξαήµερη εργασία, µε το ηµερήσιο ωράριο εργασίας να καθορίζεται σε οκτώ (8)
ώρες, όταν εφαρµόζεται πενθήµερη εργασία, ενώ σε έξι (6) ώρες και σαράντα (40)
λεπτά ηµερησίως, όταν εφαρµόζεται εξαήµερη εργασία. Το διάλειµµα καθορίζεται σε
15 έως 30 λεπτά για κάθε 4 ώρες παρεχόµενης εργασίας. Το διάλειµµα αυτό δεν
αποτελεί χρόνο εργασίας και δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόµενο µε την έναρξη
ή τη λήξη της ηµερήσιας εργασίας. (Οι τεχνικές λεπτοµέρειες του διαλείµµατος µπορεί
να αποτελέσει περιεχόµενο συλλογικών συµβάσεων εργασίας).
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Εργαζόµενοι, που απασχολούνται κατά πλήρες ηµερήσιο, αλλά διακεκοµµένο ωράριο
για όλες ή µερικές ηµέρες της εβδοµάδας, δικαιούνται αναπαύσεως, ενδιαµέσως
µεταξύ των τµηµάτων του ωραρίου τους, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρεις
(3) ώρες.
Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν της συµφωνηµένης, ο εργαζόµενος
µερικής απασχόλησης έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει
και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Η πρόσθετη εργασία µπορεί
να παρασχεθεί, εφόσον συµφωνεί ο εργαζόµενος και κατά ωράριο, που δεν είναι
συνεχόµενο σε σχέση µε το συµφωνηµένο ωράριο της ίδιας ηµέρας, υπό την επιφύλαξη
των διατάξεων περί ηµερήσιας ανάπαυσης. Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της
συµφωνηµένης, ο µερικώς απασχολούµενος δικαιούται αντίστοιχης αµοιβής µε
προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συµφωνηθείσας αµοιβής για κάθε
επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O µερικώς απασχολούµενος µπορεί να
αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συµφωνηµένης, όταν η πρόσθετη εργασία
λαµβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσθετη αυτή εργασία
δύναται να πραγµατοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο µέχρι τη συµπλήρωση του πλήρους
ηµερήσιου ωραρίου του συγκρίσιµου εργαζοµένου.
Οι επιπλέον ώρες δεν µπορούν να ξεπερνούν τις πέντε (5) ώρες για εργασία πέντε
(5) ηµερών και τις οκτώ (8) ώρες για εργασία έξι (6) ηµερών ανά εβδοµάδα
(υπερεργασία). Για κάθε ώρα πέραν των ωρών υπερεργασίας, θεωρείται νόµιµη
υπερωρία. Το ανώτερο ύψος ετησίων ωρών νόµιµης υπερωρίας ανέρχεται στις
εκατόν πενήντα (150) ώρες, για τις οποίες ο εργαζόµενος αµοίβεται µε το
καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 40%. Για κάθε ώρα υπερωριακής
απασχόλησης που θεωρείται «παράνοµη» (όταν δεν τηρούνται οι νόµιµες
διατυπώσεις ή καθ΄υπέρβαση των ανώτατων ορίων), προβλέπεται αποζηµίωση ίση µε
το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 120%.
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1.2 Για πρώτη φορά, ο νόµος δίνει την δυνατότητα µίας συµφωνίας για τη διευθέτηση
του χρόνου εργασίας ύστερα από ενυπόγραφη αίτηση του εργαζοµένου µε γραπτή
συµφωνία του εργοδότη. Το συγκεκριµένο σύστηµα διευθέτησης του χρόνου εργασίας
µπορεί να εφαρµόζεται είτε σε µια χρονική περίοδο αναφοράς έξι (6) µηνών εντός ενός
(1) ηµερολογιακού έτους, είτε σε µια χρονική περίοδο αναφοράς ενός (1)
ηµερολογιακού έτους. Η ηµερήσια εργασία µπορεί να φθάσει τις δέκα (10) ώρες,
ήτοι δέκα επιπλέον ώρες από το νόµιµο ηµερήσιο ωράριο. Εφεξής είναι δυνατό να
συµφωνηθεί τετραήµερη απασχόληση µε 10ωρη εργασία.
1.3 Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται µεταξύ εργοδότη και
µισθωτού, του πρώτου υποχρεουµένου να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια το πολύ
εντός διµήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως
το ήµισυ τουλάχιστον των κατ’ έτος, σε κάθε επιχείρηση, δικαιούµενων αδείας πρέπει
να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαΐου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου χρονικού
διαστήµατος. Η δικαιούµενη, κατ’ έτος, άδεια πρέπει να εξαντλείται µέχρι το
πρώτο τρίµηνο του επόµενου ηµερολογιακού έτους.
1.4 Άδεια άνευ αποδοχών µπορεί να χορηγηθεί στον εργαζόµενο, κατόπιν ατοµικής
έγγραφης συµφωνίας µε τον εργοδότη, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1)
έτος, ενώ δύναται να παραταθεί µε νεότερη συµφωνίατων µερών. Κατά τη διάρκεια
της άδειας η σύµβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές
εισφορές.
1.5 Απαγορεύεται κάθε δυσµενής ή λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση εργαζοµένων,
επειδή ζήτησαν ή έλαβαν άδεια ή ευέλικτη ρύθµιση ή επειδή άσκησαν τα νόµιµα
δικαιώµατα τους. Απαγορεύεται, επίσης, κάθε δυσµενής ή λιγότερο ευνοϊκή
µεταχείριση εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, καθώς και
κάθε δυσµενής σε βάρος τους συνέπεια, επειδή υπέβαλαν καταγγελία εντός της
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επιχείρησης ή κίνησαν νοµική διαδικασία, µε σκοπό να επιβληθεί η συµµόρφωση µε
τα νόµιµα δικαιώµατα τους.
1.6 Η ηµέρα Κυριακή παραµένει ηµέρα αργίας, δεν εφαρµόζεται, όµως, επί
µισθωτών απασχολούµενων στις κάτωθι επιχειρήσεις:
α) Μεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων παντός είδους, ως και των µετ’ αυτών
συνδεοµένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως,
καθώς και ταχυδροµικών υπηρεσιών (υπηρεσίες courier).
β) Επισκευής και συντηρήσεως µεταφορικών µέσων ως και των αντιστοίχων τµηµάτων
βιοµηχανικών κατασκευής µεταφορικών µέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων
συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανοµής πετρελαιοειδών και
ελαίων δι’ αυτοκίνητα και χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των
εργασιών πλυσίµατος και γρασαρίσµατος.
γ) Παραγωγής µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος,
φωταερίου, ατµού ή ατοµικής ενεργείας.
δ) Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηµατογραφικών
ταινιών.
ε) ∆ηµοσίων και Ψυχαγωγικών θεαµάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δηµοσίων
παιγνίων και των µετ’ αυτών συνδεοµένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων,
πρακτορείων εφηµερίδων, παντός είδους εκθέσεων, µουσείων ως και επί συναυλιών,
αθλητικών αγώνων, ιπποδροµιών,
αθλητικών σωµατείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.
στ) Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, µπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων
και συναφών καταστηµάτων.
ζ) Ανθοπωλείων.
η) Λουτρών.
θ) Ξενοδοχείων.
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ι) Ιατρείων, κλινικών, νοσοκοµείων και υγειονοµικών ιδρυµάτων εν γένει, ως και
ιατρών και υγειονοµικών εν γένει υπαλλήλων, καθώς και δραστηριοτήτων παραγωγής
υγειονοµικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών.
ια) Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτοµείων.
ιβ) Περιπτέρων και των τούτοις εξοµοιουµένων καταστηµάτων κατά τας διατάξεις του
α.ν. 1424/1949 και ν. 2805/1954, πεταλωτηρίων, φωτογραφείων και στιλβωτηρίων.
ιγ) Αµιγών καταστηµάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.
ιδ) Μη ηµερησίων εφηµερίδων και περιοδικών.
ιε) Κέντρων διανοµής εµπορευµάτων προς καταστήµατα λιανικής πωλήσεως. Για την
εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ
αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστηµα υπεραγορών (super market)
και κάθε άλλου εµπορικού καταστήµατος, ως κέντρο διανοµής και παράδοσης
θεωρούνται και το φυσικό κατάστηµα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.
ιστ) Παραγωγής, αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής προς νοσηλευτικά ιδρύµατα
φαρµάκων και παραϊατρικού υλικού.
ιζ) Εφοδιαστικής αλυσίδας («logistics»), ιδίως, παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής
και διανοµής εµπορευµάτων, όπως και επισκευής και συντήρησης περονοφόρων και
ανυψωτικών µηχανηµάτων.
ιη) Κέντρων κοινών υπηρεσιών («shared services centers») οµίλων επιχειρήσεων,
ιδίως, στους τοµείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναµικού, της µισθοδοσίας, των
Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συµµόρφωσης, των προµηθειών και άλλων.
ιθ) Κέντρων δεδοµένων («data centers») και εν γένει µηχανογραφικών κέντρων οµίλων
επιχειρήσεων,
κ) Ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου.
κα) Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής
υποστήριξης πελατών.
κβ) Παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος και λατοµείων, εξόρυξης ορυκτών και
µεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
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κγ) Φύλαξης (security).
κδ) Πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.

1.7 Ρητά προβλέπεται ότι σε περίπτωση κήρυξης απεργίας, οι εργαζόµενοι που δεν
συµµετέχουν, προσέρχονται και αποχωρούν ελεύθερα από την εργασία τους και
παρέχουν αυτήν ανεµπόδιστα. Προβλέπεται, επίσης, ότι οργανισµοί ή επιχειρήσεις
δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, θα πρέπει να µπορούν να προσφέρουν
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της παρεχόµενης υπηρεσίας στους πελάτες/στο κοινό
µε προσωπικό ασφαλείας και προσωπικό για την αντιµετώπιση στοιχειωδών αναγκών.
1.8 Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3850/2010 σχετικά µε τις
αρµοδιότητες του ιατρού εργασίας. O ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα: α)
σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων, β) λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και
χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού, γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της
εργασίας, µεταξύ άλλων και για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης στην
εργασία, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εργονοµίας και
υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του
περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της πα ραγωγικής διαδικασίας, δ)
οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, ε) αρχικής τοποθέτησης και
αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, σωµατικής ή ψυχικής, προσωρινά ή
µόνιµα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης ατόµων που υφίστανται διακρίσεις ή
θυµάτων

βίας

και

παρενόχλησης,

συµπεριλαµβανοµένης

της

σεξουαλικής

παρενόχλησης, καθώς και θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας στην παραγωγική
διαδικασία, ακόµη και µε υπόδειξη αναµόρφωσης ή εύλογων προσαρµογών της θέσης
εργασίας.
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Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των
εργαζοµένων και πρόληψης των ατυχηµάτων. Για τον σκοπό αυτόν: α) επιθεωρεί
τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα
αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους, β) επεξηγεί την
αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας, γ) ερευνά τις
αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη των ασθενειών
αυτών δ) επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων, ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που
προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, µεταξύ
των οποίων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συµπεριλαµβανοµένης της
σεξουαλικής παρενόχλησης, ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία, ιδίως σε περίπτωση
ατυχήµατος, περιστατικού βίας ή αιφνίδιας νόσου και εκτελεί προγράµµατα
εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας δηµόσιας υγείας
της περιφέρειας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
1.9 Εισάγονται διατάξεις για την καταπολέµηση της βίας και της παρενόχλησης στο
χώρο εργασίας. Επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 20 ατόµων υποχρεούνται
να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας και της
παρενόχλησης στην εργασία, στην οποία δηλώνεται η µηδενική ανοχή σε αυτές τις
µορφές συµπεριφοράς και προσδιορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
εργαζοµένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιµετώπιση τέτοιων
περιστατικών ή µορφών συµπεριφοράς. Η πολιτική αυτή µπορεί να εντάσσεται σε ή να
συνοδεύεται από πολιτική για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την
καταπολέµηση των διακρίσεων και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: α) εκτίµηση των
κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, β) µέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο,
τον περιορισµό και την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την
παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή µορφών συµπεριφοράς, γ) ενέργειες
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού, δ) πληροφορίες για τα
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δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων και του εργοδότη, καθώς και των
ατόµων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωµα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο µέτρο
και στον βαθµό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή
καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία, ε) ορισµό
ενός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσµου») σε επίπεδο επιχείρησης,
αρµόδιου για να καθοδηγεί και να ενηµερώνει τους εργαζοµένους για την πρόληψη και
την αντιµετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, στ) την προστασία της
απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζοµένων θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας,κατά
το δυνατόν, µε κάθε πρόσφορο µέσο ή εύλογη προσαρµογή.
Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται, επίσης, να υιοθετούν πολιτική για τη διαχείριση
εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης, στην οποία
περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά
τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύµατος και τον σεβασµό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ελάχιστον: α) ασφαλείς
και εύκολα προσβάσιµους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών,
καθώς και τον προσδιορισµό των αρµοδίων προσώπων εντός της επιχείρησης για την
παραλαβή και την εξέταση των καταγγελιών και την ενηµέρωση των καταγγελλόντων,
β) έρευνα και εξέταση των καταγγελιών µε αµεροληψία και προστασία της
εµπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων των θυµάτων και των
καταγγελλόµενων, γ) την απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυµατοποίησης του
θιγόµενου προσώπου, δ) την περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων,
ε) τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρµόδιες αρχές, εφόσον
ζητηθεί.
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι πολιτικές αυτές είναι αντικείµενο συλλογικών
διαπραγµατεύσεων ως περιεχόµενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας ή του Κανονισµού Εργασίας. Επίσης, υποχρεωτικό περιεχόµενο του
Κανονισµού Εργασίας αποτελούν οι προβλέψεις για πειθαρχικά παραπτώµατα,
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πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικές ποινές στο πλαίσιο ή σε συνέχεια καταγγελιών
για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
1.10 Εισάγονται ουσιαστικές µεταβολές στο δίκαιο της καταγγελίας της σύµβασης
εργασίας, καθώς από 1.1.2022 καταργείται η υφιστάµενη διάκριση µεταξύ
υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς την καταγγελία της σύµβασης
εξαρτηµένης εργασίας και τις προθεσµίες προµήνυσης. Έτσι, µε τη νέα ρύθµιση
δηµιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο για την καταγγελία της σύµβασης εργασίας
υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών που δεν υφίστατο µέχρι σήµερα.
Πιο συγκεκριµένα, οι διαφοροποιήσεις µεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών,
σύµφωνα µε το υφιστάµενο καθεστώς, εντοπίζονται ιδίως στο ύψος της οφειλόµενης
αποζηµίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας (σαφώς υψηλότερο
για τους υπαλλήλους) και στον τρόπο υπολογισµού της (µε βάση υπολογισµού το
µηνιαίο µισθό για τους υπαλλήλους και το ηµεροµίσθιο για τους εργατοτεχνίτες), στη
δυνατότητα καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από τον εργοδότη µε καταβολή της
µειωµένης αποζηµίωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 435/1976 (Α΄ 251), σε
περίπτωση συµπλήρωσης από τον εργαζόµενο των προϋποθέσεων λήψης πλήρους
σύνταξης γήρατος (η οποία τώρα επιτρέπεται µόνο για τους υπαλλήλους, ενώ για τους
εργατοτεχνίτες ισχύει µόνο σε περίπτωση που οι ίδιοι αποχωρούν από την εργασία τους
για τον ίδιο λόγο) και, τέλος, στη δυνατότητα καταγγελίας µε προειδοποίηση καθώς
και στη δυνατότητα καταβολής της αποζηµίωσης σε δόσεις, οι οποίες εφαρµόζονται
µόνο στην καταγγελία σύµβασης των υπαλλήλων.
Από 1.1.2022 και εφεξής κάθε διάταξη που διέπει την καταγγελία της σύµβασης ή
σχέσης εργασίας των υπαλλήλων καταλαµβάνει και τους εργατοτεχνίτες. ∆εδοµένου
ότι κάποιοι εργατοτεχνίτες αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, ενώ άλλοι µε µισθό, η παρ. 3
του άρθρου 64 προβλέπει ότι για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης σε περίπτωση
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εργατοτεχνίτη, ως µηνιαίος µισθός του
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εργατοτεχνίτη λογίζονται τα είκοσι δύο (22) ηµεροµίσθια, εκτός εάν ήδη αυτός
αµείβεται µε µηνιαίο µισθό.
ΙΙ. Προστασία από τις απολύσεις
2.1 Η καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου από τον
εργοδότη είναι άκυρη, εφόσον:
α) Οφείλεται σε δυσµενή διάκριση σε βάρος του εργαζοµένου ή εκδικητικότητα λόγω
φύλου, φυλής, χρώµατος, πολιτικών φρονηµάτων, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών
πεποιθήσεων, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενετήσιου
ή σεξουαλικού προσανατολισµού, ηλικίας, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου,
αναπηρίας, ή συµµετοχής ή µη σε συνδικαλιστική οργάνωση, ή
β) γίνεται ως αντίδραση σε ενάσκηση νοµίµου δικαιώµατος του εργαζοµένου ή
γ) αντίκειται σε άλλη ειδική διάταξη νόµου, ιδίως, όταν πρόκειται για απόλυση:
γα) που οφείλεται σε διάκριση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο
1 του ν. 4443/2016 (Α’ 232) ως αντίµετρο σε καταγγελία ή αίτηµα παροχής έννοµης
προστασίας, για τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης,
γβ) που οφείλεται στην άσκηση των δικαιωµάτων σε περίπτωση βίας και
παρενόχλησης,
γγ) των εγκύων και τεκουσών γυναικών, όπως και του πατέρα του νεογεννηθέντος
τέκνου εντός 6 µηνών από την γέννηση, όταν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος,
γδ) ως αντίδραση στο αίτηµα ή τη λήψη οποιασδήποτε άδειας, ή ευέλικτης ρύθµισης
για λόγους φροντίδας του τέκνου,
γε) κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής,
γστ) των πολύτεκνων, αναπήρων και εν γένει προστατευόµενων προσώπων,
γζ) των στρατευµένων,
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γη) των µετεκπαιδευοµένων εργαζοµένων σε τουριστικές επιχειρήσεις,
γθ) που γίνεται κατά παράβαση της νοµοθεσίας περί οµαδικών απολύσεων,
γι) των συνδικαλιστικών στελεχών, καθώς και των µελών των συµβουλίων
εργαζοµένων, όπως και των µελών της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας, του
ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων και των εκπροσώπων των εργαζοµένων, που
ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενηµέρωση και τη
διαβούλευση της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), , κατά το χρονικό
διάστηµα που ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 1264/1982, όταν δεν συντρέχει σπουδαίος
λόγος,
για) που οφείλεται σε νόµιµη συνδικαλιστική δράση του εργαζοµένου,
γιβ) λόγω µη αποδοχής από τον εργαζόµενο πρότασης του εργοδότη για µερική
απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία,
γιγ) των εργαζοµένων που αρνούνται τη διευθέτηση, που έχει συµφωνηθεί συλλογικά
και η άρνησή τους δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη, καθώς και των εργαζοµένων
που δεν υπέβαλαν αίτηµα για διευθέτηση, αν και τους ζητήθηκε από τον εργοδότη,
γιδ) των εργαζοµένων µε καθεστώς τηλεργασίας που ασκούν το δικαίωµα
αποσύνδεσης.

2.2 Κανονικά, σε περίπτωση ακύρωσης της απόλυσης, η συνέπεια για τον εργοδότη
είναι η επανενσωµάτωση του εργαζόµενου και η απόδοση των µισθών της περιόδου
µεταξύ της απόλυσης και της επανενσωµάτωσης, µε µείωση που γίνεται στην
αποζηµίωση απόλυσης που δόθηκε στον εργαζόµενο. Ωστόσο, µε αίτηση του
εργαζόµενου ή του εργοδότη, αντί της επανενσωµάτωσης, το δικαστήριο µπορεί
να χορηγήσει στον εργαζόµενο µία πρόσθετη αποζηµίωση. Το ποσό της πρόσθετης
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αποζηµίωσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τακτικών αποδοχών τριών (3) µηνών,
ούτε µεγαλύτερο του διπλασίου της νόµιµης αποζηµίωσης απόλυσης.

III. ∆ιατάξεις για τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις- ∆ικαίωµα απεργίας
3.1 Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες
και τριτοβάθµιες.
α) Πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι: αα) τα σωµατεία, ββ) τα τοπικά
παραρτήµατα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής
έκτασης, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους και µόνο για το δικαίωµα να
γίνουν µέλη του αντίστοιχου εργατικού κέντρου, γγ) οι ενώσεις προσώπων, µία για
κάθε εκµετάλλευση, επιχείρηση, δηµόσια υπηρεσία, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α., που συνιστούν
δέκα (10) τουλάχιστον εργαζόµενοι, µε ιδρυτική πράξη την οποία καταθέτουν στο
Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων (ΓΕΜΗΣΟΕ) και
κοινοποιούν στον εργοδότη, εφόσον ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων δεν
υπερβαίνει τους σαράντα (40) και δεν υπάρχει σωµατείο µε τους µισούς τουλάχιστον
ως µέλη του. Εάν, µετά την τυχόν σύσταση της ένωσης προσώπων, πάψει να συντρέχει
µία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίς άλλη
διατύπωση. Η ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων πρέπει να αναφέρει απαραίτητα
τον σκοπό της, δύο εκπροσώπους της και τη διάρκειά της, που δεν υπερβαίνει το
εξάµηνο.
Για τις ενώσεις προσώπων εφαρµόζονται ανάλογα και οι διατάξεις για τα σωµατεία.
Για την εκλογή των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων επιµελείται τριµελής
εφορευτική επιτροπή.
β) ∆ευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι Οµοσπονδίες και τα Εργατικά
Κέντρα. Οι Οµοσπονδίες είναι ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον σωµατείων του ίδιου ή
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συναφών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ή του ίδιου ή συναφών επαγγελµάτων.
Τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον σωµατείων και τοπικών
παραρτηµάτων που έχουν την έδρα τους µέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου
Εργατικού Κέντρου ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης των µελών τους.
γ) Τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνοµοσπονδίες) είναι ενώσεις
Οµοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων.
3.2 Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό
τους και σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων και ιδιαίτερα: α) να ασκούν επιρροή στους
εργαζοµένους, για την ίδρυση ή µη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης, β) να
επιβάλουν ή να παρεµποδίζουν µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο την προσχώρηση
εργαζοµένων σε ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση, γ) να απαιτούν από τους
εργαζοµένους δήλωση συµµετοχής, µη συµµετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική
οργάνωση, δ) να υποστηρίζουν ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση µε οικονοµικά ή
µε άλλα µέσα, ε) να επεµβαίνουν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία
και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στ) να µεταχειρίζονται µε ευµένεια
ή δυσµένεια τους εργαζοµένους, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους σε ορισµένη
συνδικαλιστική οργάνωση. ∆εν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε συνδικαλιστική
οργάνωση εργαζοµένων εργοδότες. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για
νόµιµη συνδικαλιστική δράση. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας: α) των
µελών της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, β) των µελών της προσωρινής
διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο ή γ) των µελών της
διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η
απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ένα χρόνο µετά τη λήξη της.
3.3 Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του έχει την υποχρέωση να
συναντάται µε τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων µετά από αίτησή
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τους τουλάχιστον µια φορά τον µήνα και να µεριµνά για την επίλυση των θεµάτων που
απασχολούν τους εργαζοµένους ή την οργάνωσή τους.
3.4 Για την άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας, συµπεριλαµβανοµένων των
ολιγόωρων στάσεων εργασίας, απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της
συνδικαλιστικής του οργάνωσης είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την
πραγµατοποίησή της. Η προειδοποίηση είναι έγγραφη, επιδίδεται µε δικαστικό
επιµελητή στον εργοδότη ή τους εργοδότες που αφορά και περιλαµβάνει την ηµέρα και
ώρα έναρξης και τη διάρκεια της απεργίας, τη µορφή αυτής, τα αιτήµατα της απεργίας
και τους λόγους που τα θεµελιώνουν.
3.5 Για τις επιχειρήσεις δηµοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, σε περίπτωση
άσκησης του δικαιώµατος της απεργίας από συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζοµένων, 4 πλήρεις ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της απεργίας θα πρέπει να
επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή κείµενο όπου θα αναγράφονται οι εργαζόµενοι του
Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυηµένης Υπηρεσίας. (πέραν του προσωπικού ασφαλείας).
Εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις:
α) παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύµατα
β) διύλισης και διανοµής ύδατος
γ) παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος ή καυσίµου αερίου
δ) παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου
ε) µαταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, θάλασσα, αέρα.
στ) τηλεπικοινωνίων και ταχυδροµείων
ζ) αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυµάτων και αποκοµιδής και
εναποθέσεως απορριµµάτων
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η) φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εµπορευµάτων στα λιµάνια
θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσιών ή
τµηµάτων υπηρεσιών που απασχολούνται µε την εκκαθάριση και πληρωµή των µισθών
του προσωπικού του κατά το άρθρο 14 Ν. 4270/2014.
3.6 Υπαίτια παραβίαση της νόµιµης απεργίας γεννά αστική ευθύνη της
συνδικαλιστικής οργάνωσης και των υπαίτιων µελών του διοικητικού της
συµβουλίου.
3.7 Οι αρµόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν την απεργία (ή την
ολιγόωρη στάση εργασίας), υποχρεούνται πριν την πραγµατοποίησή της να
καταθέσουν ενώπιον του Ο.ΜΕ.∆. αίτηση διεξαγωγής δηµόσιου διαλόγου για τα
αιτήµατα της απεργίας. Την ανωτέρω αίτηση µαζί µε κατάλληλη πρόσκληση σε
συνάντηση ανάδειξης µεσολαβητή στον τόπο, ηµέρα και ώρα που ορίζει ο Ο.ΜΕ.∆.,
οφείλουν να µεριµνήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε να επιδοθούν µε
δικαστικό επιµελητή στον εργοδότη ή τους εργοδότες και στα αρµόδια Υπουργεία,
όπως ορίζεται σχετικά στην παρ. 2 του άρθρου 20 και κατά αναλογία στην παρ. 8 α)
του άρθρου 30 του ν. 1264/1982. Η επίδοση πρέπει να γίνει το αργότερο συγχρόνως µε
τις επιδόσεις γνωστοποίησης των αιτηµάτων κήρυξης της απεργίας ή της στάσης
εργασίας. Η υποχρέωση διεξαγωγής δηµόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕ∆ πριν την
πραγµατοποίηση απεργίας που ίσχυε ήδη σε φορείς, υπηρεσίες, οργανισµούς και
επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, επεκτείνεται στο ∆ηµόσιο, τους
ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆. Στους υπόλοιπους φορείς και επιχειρήσεις είναι προαιρετική.
3.8 Στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ II (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δηµιουργείται το Μητρώο Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών. Το Μητρώο τηρείται σε
ηλεκτρονική µορφή ως βάση δεδοµένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ II και αποτελείται από τα
εξής επιµέρους Μητρώα:
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α) Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και
β) Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.).
Στον Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)
τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης
και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β) ο αριθµός
των µελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν µέρος στις εκλογές για
ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της
συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας και ε) οι οικονοµικές της
καταστάσεις,

εφόσον

υφίστανται

κρατικές

ή

συγχρηµατοδοτούµενες

πηγές

χρηµατοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεµένες µε αυτή οντότητες. Η
αίτηση εγγραφής στην πλατφόρµα συµπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόµιµο
εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο
από αυτόν, στο όνοµα και για λογαριασµό αυτής. Η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
αντικαθιστά την υποχρέωση εγγραφής των οργανώσεων στο ειδικό βιβλίο
συνδικαλιστικών οργανώσεων του κατά τόπον αρµόδιου Πρωτοδικείου.
Στο

Γενικό

Μητρώο

Οργανώσεων

Εργοδοτών

(ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.)

εγγράφονται

υποχρεωτικά όλες οι οργανώσεις εργοδοτών και στο οποίο τηρούνται τα ακόλουθα
στοιχεία: α) το καταστατικό της οργάνωσης εργοδοτών και οι τυχόν τροποποιήσεις
αυτού καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β) ο αριθµός των µελών της οργάνωσης
εργοδοτών που έλαβαν µέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των
οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία
επικοινωνίας, ε) ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολεί κάθε µέλος της
εργοδοτικής οργάνωσης και στ) οι οικονοµικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται
κρατικές ή συγχρηµατοδοτούµενες πηγές χρηµατοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή
στις συνδεδεµένες µε αυτή οντότητες. Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρµα
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συµπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της οργάνωσης ή από
πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από αυτόν, στο όνοµα και για λογαριασµό αυτής.
Τα ανωτέρω Μητρώα θα αρχίσουν να ισχύουν από 1.12022.
3.9 Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών όλων των βαθµίδων
στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων, εφόσον έχουν
εγγραφεί στα αντίστοιχα µητρώα.
Ειδικότερα για την παρ. 3 του άρθρου 3, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα
για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις
εργασίας του άρθρου 3, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη
συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική
οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απασχολεί στην επιχείρησή του.
γ. Για τους εργαζοµένους σε δικηγορικά, σε συµβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η
σχετική συλλογική σύµβαση υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία διεξάγεται µεταξύ
της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και του οικείου ν.π.δ.δ., στο οποίο
υπάγονται οι εργοδότες.
Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι ο
αριθµός των εργαζοµένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης.
Κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας της εργοδοτικής οργάνωσης είναι ο αριθµός των
εργαζοµένων, που συνδέονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µε µέλη της
οργάνωσης ή µέλη αυτών µέχρι φυσικού προσώπου, ατοµικής επιχείρησης ή εταιρίας,
όπως προκύπτουν από το ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. Η ικανότητα, η αρµοδιότητα ή και η
αντιπροσωπευτικότητα για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας, καθώς και η
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ύπαρξη και η νοµική φύση ή ο χαρακτήρας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζοµένων
ή οργάνωσης εργοδοτών, µπορούν να αµφισβητηθούν µε την κατάθεση αγωγής
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας ή κατοικίας του εναγοµένου, η
οποία εκδικάζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 591 επ. ΚΠολ∆ και τις ειδικότερες
προβλέψεις του παρόντος. Έννοµο συµφέρον για την κατάθεση της αγωγής έχει κατά
περίπτωση η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων, ο µεµονωµένος εργοδότης και
η οργάνωση εργοδοτών.
Η αγωγή ασκείται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες µετά την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων.

Με

την

κοινοποίηση

της

αγωγής

αναστέλλονται

οι

διαπραγµατεύσεις µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Η δικάσιµος ορίζεται
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα από τον
αριθµό των υποθέσεων της δικασίµου. Η αγωγή, µαζί µε κλήση για τη συζήτησή της,
επιδίδεται στον εναγόµενο το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη
συζήτηση. Η απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συζήτηση. Η
έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκείται εντός δέκα (10) ηµερών από την
έκδοση της πρωτόδικης απόφασης. Η δικάσιµος για τη συζήτηση της έφεσης ορίζεται
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκησή της. Η έφεση, µαζί µε κλήση για τη
συζήτησή της, επιδίδεται στον εναγόµενο το αργότερο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν
από τη συζήτηση. Η απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση η αγωγή µπορεί να κατατεθεί και εντός δέκα (10)
ηµερών από τη θέση σε ισχύ της συλλογικής σύµβασης εργασίας, χωρίς να αναστέλλει
την ισχύ της, µε τις ίδιες ως ανωτέρω δικονοµικές προθεσµίες. Στοιχεία των
δικαστικών αποφάσεων, που εκδίδονται συµφώνως προς το παρόν άρθρο,
καταχωρούνται στις µερίδες του ενάγοντος, του εναγοµένου και του τυχόν
προσεπικαλουµένου στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και το ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. Για τη νοµιµοποίηση των
εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
των καταστατικών τους. β. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων της ένωσης
προσώπων, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της ιδρυτικής της πράξης. α) Όλες οι
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συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, οι ενώσεις προσώπων εργαζοµένων
και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές
συµβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα
συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του
Υπουργείου που τηρείται στο πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΙV.Τηλεργασία
Το δικαίωµα στην τηλεργασία ρυθµίζεται από τον παρόντα νόµο που συµπληρώνει το
υπάρχον σύστηµα. Η τηλεργασία συµφωνείται µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου
κατά την πρόσληψη ή µε τροποποίηση της σύµβασης εργασίας. Μπορεί, επίσης, να
εφαρµόζεται για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, ή µετά από αίτηση του
εργαζοµένου σε περίπτωση κινδύνου της υγείας του. Ο εργοδότης αναλαµβάνει τα
έξοδα του εξοπλισµού, της συντήρησης, των τηλεπικοινωνιών και της αποκατάστασης
των βλαβών. Προβλέπεται ότι ο εργαζόµενος σε τηλεργασία έχει το δικαίωµα να
απέχει από την παροχή εργασίας µέσω τηλεφώνου, µε ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο
εκτός των ωρών εργασίας και κατά την διάρκεια της άδειας του. Απαγορεύεται η χρήση
κάµερας για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζόµενου σε τηλεργασία. Ο εργοδότης
είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία του
εργαζόµενου σε τηλεργασία. Οι εργαζόµενοι σε τηλεργασία έχουν τα ίδια δικαιώµατα
και υποχρεώσεις όπως οι εργαζόµενοι των οποίων η παρουσία είναι αναγκαία στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, και δεν θίγεται το καθεστώς της απασχόλησης ως
πλήρης, µερικής εκ περιτροπής ή άλλης µορφής απασχόληση.
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V. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Είναι µία σηµαντική καινοτοµία του νέου νόµου. Αυτό το µέσο επιτρέπει να ελεγχθεί
η τήρηση του ωραρίου εργασίας, η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειµµα,
το δικαίωµα σε αποσύνδεση από την τηλεργασία, η υπέρβαση του νόµιµου ωραρίου
εργασίας, κάθε είδους άδεια. Σε περίπτωση µη ενεργοποιηµένης ψηφιακής κάρτας
εργαζοµένου, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόµενο, ενώ
προβλέπεται και προσωρινή διακοπή λειρουργίας της επιχείρησης για 15 µέρες, σε
περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, µετά από τρεις (3) επιτόπιους ελέγχους
µέσα σε δώδεκα (12) µήνες.

VΙ. Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»
Η «Επιθεώρηση Εργασίας» συστήνεται ως αρχή ανεξάρτητη διοικητική αρχή, χωρίς
νοµική προσωπικότητα και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και
οικονοµικής αυτοτέλειας, ενώ δεν υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Η έδρας της είναι στην Αθήνα και ο
κύριος σκοπός της είναι ο έλεγχος της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας.

VΙI. ∆ικαιώµατα των γονέων και των κηδεµόνων
7.1 Ο νόµος προβλέπει υποχρεωτική χορήγηση άδειας πατρότητας δεκατεσσάρων (14)
ηµερών µε αποδοχές. Επίσης, κάθε γονέας ή πρόσωπο που ασκεί την γονική µέριµνα
έχει ατοµικό δικαίωµα γονικής άδειας για ανατροφή παιδιού διάρκειας τεσσάρων (4)
µηνών. Για τους δύο (2) πρώτους µήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.∆. υποχρεούται
να καταβάλει επίδοµα γονικής άδειας, ίσο µε τον ελάχιστα νοµοθετηµένο µισθό. Μετά
τη λήξη της γονικής άδειας, ο εργαζόµενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια
θέση εργασίας ή σε ισοδύναµη ή ανάλογη θέση, µε όχι λιγότερο ευνοϊκούς
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επαγγελµατικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, την οποία θα δικαιούνταν κατά την απουσία του.

7.2 Η απουσία από την εργασία προβλέπεται για τους γονείς και τους κηδεµόνες για
λόγους ανωτέρας βίας µέχρι δύο (2) φορές τον χρόνο και µέχρι µία (1) µέρα κάθε φορά.
Ως λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται αυτοί που σχετίζονται µε οικογενειακές
υποχρεώσεις επείγουσες όπως η ασθένεια ή ένα ατύχηµα. Η ασθένεια ή το ατύχηµα
του παιδιού πρέπει να πιστοποιούνται από ιατρική γνωµάτευση νοσοκοµείου ή του
θεράποντος ιατρού.
7.3 Προβλέπονται, επίσης, απουσία από την εργασία, χωρίς αποκοπή των αποδοχών,
για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου, (τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες ανά έτος), η άδεια πέντε (5) εργασίµων ηµερών για τέλεση γάµου ή σύναψη
συµφώνου συµβίωσης, εφόσον ο εργαζόµενος απασχολείται µε σύστηµα πενθήµερης
απασχόλησης, ή έξι (6) ηµερών), αν απασχολείται µε σύστηµα εξαήµερης
απασχόλησης.
7.4 Τα δικαιώµατα σε άδεια αναγνωρίζονται, επίσης, και στις περιπτώσεις υιοθεσίας
και ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής.

________________________________________________________
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