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Ο νέος ν. 4808/2021 «για την προστασία της εργασίας κ.λπ.» 

Μια σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων διατάξεων 

Με τον ν. 4808/2021 επήλθε στις εργασιακές σχέσεις η δραστικότερη μεταβολή των 

τελευταίων δεκαετιών. Με τον νόμο αυτό κυρώνονται δύο Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και 

θεσπίζονται διατάξεις για την υλοποίησή τους, ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η 

Οδηγία 2019/1158 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 

τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/Ε.Ε., 

τροποποιούνται διατάξεις για τον χρόνο εργασίας και την κανονική ετήσια άδεια 

(αναψυχής), επέρχονται ριζικές αλλαγές στο δίκαιο της απόλυσης, τροποποιούνται οι 

ρυθμίσεις για την τηλεργασία, εισάγονται ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε ψηφιακές 

πλατφόρμες, προαναγγέλλεται η λειτουργία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», επανεισάγεται η 

ψηφιακή κάρτα εργασίας, επέρχονται εκτεταμένες τροποποιήσεις στο πεδίο του 

συλλογικού εργατικού δικαίου, και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ανασυγκροτείται σε 

ανεξάρτητη αρχή. 

Η φύση των ρυθμιζόμενων ζητημάτων αλλά και οι επιλογές του νομοθέτη θέτουν ποικίλα 

ερμηνευτικά ζητήματα. Για την επίτευξη σχετικής ασφάλειας ως προς τα σημαντικότερα εξ 

αυτών θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια θεωρητικής επεξεργασίας και νομολογιακής 

εφαρμογής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις σπουδαιότερες για 

την πράξη μεταβολές που επέφερε ο ν. 4808/2021. 

 

Α. Κύρωση των Δ.Σ.Ε. 190 και Δ.Σ.Ε. 187 

{Με τα άρθρα 1 και 126 ν. 4808/2021 κυρώθηκαν οι Δ.Σ.Ε. 190 «για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης 

στον κόσμο της εργασίας» και Δ.Σ.Ε. 187 «για το πλαίσιο προώθησης της ασφάλειας και της υγείας στην 

εργασία», αντίστοιχα. Παλαιότερα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (25/2004) είχε κρίνει ότι διατάξεις Διεθνών 

Συμβάσεων Εργασίας (επρόκειτο για τη Δ.Σ.Ε. 154/1981, κυρωθείσα με τον ν. 2403/1996) συνιστούν «μόνον 

υποδείξεις προς τους εθνικούς νομοθέτες να προσαρμόσουν την εσωτερική νομοθεσία τους […], [π]αρέχουν 

δηλαδή […] απλά κατευθυντήριες οδηγίες προς την εσωτερική νομοθεσία των χωρών που προσχώρησαν στη 

Σύμβαση και δεν αποτελούν κανόνες ουσιαστικού δικαίου». Έτσι, στο μέτρο που την επικύρωσή της «δεν 

ακολούθησε κάποια πρόσθετη νομοθετική πράξη υλοποίησής της, που να θέτει κανόνες ουσιαστικού δικαίου, 

από τους οποίους να δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις υπέρ ή σε βάρος των συναλλασσόμενων 

ιδιωτών […], ο κανόνας του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος [δεν θα] μπορούσε […] να προσδώσει σ’ αυτή […] 

κανονιστική δύναμη που δεν είχε η ίδια». 

Εν προκειμένω τα άρθρα 2-23 θα πρέπει να θεωρηθούν ότι αποβλέπουν και στην υλοποίηση της κυρωθείσας 

Δ.Σ.Ε. 190, ακόμα κι αν τούτο δεν διατυπώνεται πανηγυρικά από τον Έλληνα νομοθέτη. Μέτρα εφαρμογής της 

Δ.Σ.Ε. 187 θεσπίζονται με τα άρθρα 127 και 128. Για τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών μεγαλύτερη 

σημασία έχει η Δ.Σ.Ε 190. 

Οι συμβάσεις αυτές θα αρχίσουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρισης από τον Γενικό 

Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας της επικύρωσής τους από την Ελλάδα}. 
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1. Κύρωση της Δ.Σ.Ε. 190 και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία 

(άρθρα 1-23) 

Με το άρθρο 1 ν. 4808/2021 κυρώνεται η Δ.Σ.Ε. 190 «για την εξάλειψη της βίας και της 

παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας». Με αυτήν η Γενική Συνδιάσκεψη της Δ.Ο.Ε., 

μεταξύ άλλων,  

➢ αναγνώρισε το δικαίωμα όλων σε έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από 

παρενόχληση και βία στην εργασία,  

➢ συνέδεσε ευθέως την παρενόχληση και τη βία με επιπτώσεις στην ψυχολογική, 

σωματική και σεξουαλική υγεία,  

➢ αναγνώρισε ότι οι συμπεριφορές αυτές είναι ασύμβατες με την προώθηση 

βιώσιμων επιχειρήσεων,  

➢ ότι η έμφυλη βία πλήττει δυσανάλογα γυναίκες και κορίτσια και  

➢ ότι η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να επηρεάσει την απασχόληση.  

{Στην Δ.Σ.Ε. 190 δίδεται ενιαίος ορισμός της «βίας και παρενόχλησης» (άρθρο 1), καθορίζεται με ευρύτητα το 

πεδίο εφαρμογής της (άρθρα 2, 3), τίθενται οι βασικές αρχές για την προώθηση και πραγμάτωση του 

δικαιώματος του καθενός για έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από βία και παρενόχληση (άρθρο 4), 

αναγνωρίζεται ότι η πρόληψη και εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης συνδέονται με τη διασφάλιση 

θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία (άρθρα 5, 6), και υιοθετούνται ρυθμίσεις για την πρόληψη 

και την προστασία από τη βία και την παρενόχληση, με έμφαση στην ευθύνη των εργοδοτών να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα, καθώς και στον ρόλο των επιθεωρήσεων εργασίας ή άλλων σχετικών αρχών (άρθρα 7 επ.)}. 

➢ Η παρενόχληση, απλή και σεξουαλική, αποτελεί στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συμπεριφορά απαγορευμένη ως δυσμενής διάκριση, οι δε σχετικές διατάξεις, που 

δεν αφορούν μόνο τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, έχουν ήδη ενσωματωθεί στο 

εθνικό δίκαιο από ικανού χρόνου (ν. 3769/2009, ν. 3896/2010, ν. 4443/2016, ν. 

4097/2012).  
{Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων, σε συνδυασμό με τη γενική και ειδική 

προστασία από την παρενόχληση που απορρέει από το εργατικό δίκαιο και τις κοινές αστικοδικαιικές διατάξεις 

(βλ. για αυτά αναλυτικά Π. Μπουμπουχερόπουλο, Mobbing – Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία, 

2014, passim), δημιουργούσαν ένα ικανό πλέγμα προστασίας από την παρενόχληση και τη βία στην εργασία. Οι 

αποκλίσεις, ιδίως σε επίπεδο ορισμών και πεδίου εφαρμογής, από τα προβλεπόμενα στην κυρωθείσα Δ.Σ.Ε. 190 

οδήγησαν τον νομοθέτη σε μια προσπάθεια εναρμόνισης των προερχόμενων από διαφορετικές πηγές 

ρυθμίσεων, θέσπισης δηλαδή ενός «συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και 

την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης»}. 

➢ Οι ρυθμίσεις του ν. 4808/2021 δεν αφορούν μόνον εξαρτημένα εργαζόμενους αλλά 

κάθε μορφής απασχολούμενο στην επιχείρηση (ακόμη και με σύμβαση έργου ή 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.α.).  

➢ Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται και στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο 14 ν. 4270/2014, με εξαίρεση ορισμένες ρυθμίσεις (δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις για τις πολιτικές εντός της επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και 

παρενόχλησης και τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, καθώς και για τους 

Κανονισμούς Εργασίας και τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας). 
{Με το άρθρο 4 παρ. 1 απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν. Η απαγόρευση αυτή δεν θέτει ασφαλώς νέο 



 
Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών 

 
δίκαιο. Και πριν από την ψήφιση του ν. 4808/2021 η βία και η παρενόχληση στην εργασία δεν ήταν ανεκτές 

στην ελληνική έννομη τάξη και επέφεραν έννομες συνέπειες. Με την πανηγυρικού τύπου αυτή απαγόρευση ο 

Έλληνας νομοθέτης συμμορφώνεται πάντως με της διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2α Δ.Σ.Ε. 190, η οποία απαιτεί 

την «διά νόμου απαγόρευση της βίας και της παρενόχλησης». 

Ο Έλληνας νομοθέτης επέλεξε επίσης την υιοθέτηση περισσότερων ορισμών των κρίσιμων εννοιών (την 

δυνατότητα αυτή δίνει και το άρθρο 1 παρ. 2 της Δ.Σ.Ε. 190). Έτσι, η «βία και παρενόχληση» έχει στενότερο 

εννοιολογικό περιεχόμενο από την «παρενόχληση». Επίσης, η «σεξουαλική παρενόχληση» εντάσσεται στην 

«παρενόχληση λόγω φύλου», παρότι στο δίκαιο της Ένωσης οι δύο μορφές παρενόχλησης διακρίνονται σαφώς 

και συνδέονται με διαφορετικές προϋποθέσεις. Παρότι πάντως στη συνέχεια ο νομοθέτης χρησιμοποιεί 

απαρέγκλιτα τον όρο «βία και παρενόχληση» (και όχι τις έννοιες «παρενόχληση» ή «παρενόχληση λόγω 

φύλου»), θα πρέπει μάλλον να γίνει δεκτό ότι τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες που 

θεσπίζονται αφορούν και περιπτώσεις «παρενόχλησης» καθώς και «παρενόχλησης λόγω φύλου». Σημειωτέον 

ότι στην συμφωνία-πλαίσιο της 26.4.2007 των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με την παρενόχληση και 

τη βία στην εργασία δίδεται χωριστός ορισμός της παρενόχλησης («παρενόχληση υπάρχει όταν ένας ή 

περισσότεροι εργαζόμενοι ή διευθυντικά στελέχη υφίστανται κακομεταχείριση, απειλούνται ή/και 

ταπεινώνονται εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη υπό συνθήκες που σχετίζονται με την εργασία») και της βίας 

(«βία υπάρχει όταν ένας ή περισσότεροι εργαζόμενοι ή διευθυντικά στελέχη δέχονται επίθεση υπό 

συνθήκες που σχετίζονται με την εργασία»)}. 

➢ Η βία και παρενόχληση αναγνωρίζεται ως κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια 

στην εργασία, κίνδυνος τον οποίον ο εργοδότης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, 

υιοθετώντας κατάλληλα μέτρα και παρέχοντας ανάλογη ενημέρωση στους 

εργαζόμενους.  

➢ Παράλληλα αναγνωρίζεται η γενική υποχρέωση του εργοδότη να αξιολογεί και 

κάθε άλλον ψυχοκοινωνικό κίνδυνο (λ.χ. εργασιακό stress) ως κίνδυνο για την υγεία 

και ασφάλεια των εργαζομένων, και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον 

έλεγχο και τον περιορισμό αυτών. 

➢ Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 20 άτομα υποχρεούνται να 

υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της 

παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και πολιτική για διαχείριση εσωτερικών 

καταγγελιών, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στον νόμο (άρθρα 9 

παρ. 2, 10 παρ. 2), ενώ αναμένεται και η με Υπουργική Απόφαση έκδοση σχετικών 

υποδειγμάτων (άρθρο 22 παρ. 1). Οι πολιτικές αυτές καταρτίζονται κατ’ αρχήν με τη 

σύμπραξη των θεσμικών εκπροσώπων των εργαζομένων, προσωρινώς δε, μέχρι την 

επίτευξη συμφωνίας, και εντός τριών μηνών από την από την έναρξη ισχύος του ν. 

4808/2021, από τον εργοδότη κατόπιν διαβούλευσης με το προσωπικό ή τους 

εκπροσώπους του (άρθρο 23 παρ. 1).  

➢ Είναι αμφίβολο αν το όριο των 20 ατόμων αφορά μόνον εξαρτημένα εργαζόμενους, 

καθώς το πεδίο εφαρμογής των κρίσιμων διατάξεων εκτείνεται, όπως αναφέρθηκε, 

επιπλέον και σε απασχολούμενους με συμβάσεις έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών 

και έμμισθης εντολής, σε απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, σε 

άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων 

και των μαθητευομένων, σε εθελοντές κ.λπ. 
{Το θύμα βίας και παρενόχλησης μπορεί αυτονόητα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Επίσης μπορεί να 

απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπου συστήνεται αυτοτελές Τμήμα για την παρακολούθηση 
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φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Το θύμα μπορεί να προσφύγει και στον Συνήγορο του Πολίτη 

ή στις εσωτερικές δομές της επιχείρησης}. 

➢ Η Επιθεώρηση Εργασίας δύναται υπό προϋποθέσεις (όταν πιθανολογείται 

επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία ή την ασφάλεια εργαζόμενου από 

περιστατικό ή τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης) να διατάξει τον εργοδότη 

να λάβει κατάλληλα μέτρα για την προστασία του θύματος (προσωρινή 

απομάκρυνση του καταγγέλλοντος με καταβολή αποδοχών ή αλλαγή βαρδιών ή 

τμήματος ή τηλεργασία του καταγγελλόμενου κ.λπ.).  

➢ Ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα σε βάρος του δράστη, ενώ σε ιδιαίτερα βαριές 

περιπτώσεις, όπου πιθανολογείται σοβαρός επικείμενος κίνδυνος για την υγεία του 

θύματος, αυτό μπορεί να απέχει από την εργασία του χωρίς στέρηση μισθού.  

➢ Το θύμα απολαμβάνει τις αποδεικτικές διευκολύνσεις του άρθρου 24 ν. 3896/2010.   

  

2. Κύρωση της Δ.Σ.Ε. 187 – Εθνικό πρόγραμμα για την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία  

{Στόχος της Δ.Σ.Ε. 187 είναι η προώθησης τη συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Η 

Ελλάδα αναλαμβάνει με την κύρωσή της να εκπονήσει «εθνική πολιτική», να θεσπίσει, να διατηρεί, να 

αναπτύσσει προοδευτικά και να επανεξετάζει περιοδικά ένα «εθνικό σύστημα ασφάλειας και υγείας στην 

εργασία» και να διαμορφώνει, να εφαρμόζει, να ελέγχει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί περιοδικά ένα «εθνικό 

πρόγραμμα ασφάλειας και υγείας στην εργασία». Με το άρθρο 127 ορίζεται ότι η ετήσια Εθνική Στρατηγική για 

την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία εγκρίνεται με Υπουργική Απόφαση, και σε αυτήν προσαρτάται το 

ετήσιο «εθνικό πρόγραμμα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία». Με το άρθρο 128 ορίζεται ότι το 

Υπουργείο Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασία μπορούν να συνεργάζονται με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 

και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), «ως σύμβουλο της πολιτείας για τα θέματα της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία» βάσει «προγραμματικών συμβάσεων»}. 

  

Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1158 – Οικογενειακές άδειες 

Με τη μεταφορά της Οδηγίας 2019/1158,  

➢ η άδεια πατρότητας ορίζεται σε 14 ημέρες,  

➢ τροποποιούνται οι διατάξεις για τη γονική άδεια τεσσάρων μηνών - για την οποία 

δεν οφείλονται αποδοχές (εκτός αν αυτό έχει συμφωνηθεί με τον εργοδότη), 

καθίσταται όμως εν μέρει επιδοτούμενη από τον Ο.Α.Ε.Δ. με ποσό ίσο με τον 

ελάχιστο νομοθετημένο μισθό πλέον αναλογίας δώρων εορτών και επιδόματος 

αδείας,  

➢ προβλέπεται άδεια φροντιστή πέντε εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό 

έτος (η οποία πάντως συνάγεται ότι θα ενεργοποιηθεί μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης του άρθρου 52 παρ. 2 ν. 4808/2021),  

➢ θεσπίζεται άδεια με αποδοχές δύο ημερών για λόγους που συνδέονται με 

επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, και  
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➢ εισάγεται το δικαίωμα φροντιστών ή εργαζομένων με τέκνα έως δώδεκα ετών να 

αιτηθούν να απασχοληθούν για λόγους φροντίδας με ευέλικτες μορφές 

απασχόλησης όπως τηλεργασία, μερική απασχόληση, ευέλικτο ωράριο κ.λπ. 
{Περαιτέρω, με τα άρθρα 33-45 τροποποιούνται ή εισάγονται και νομοθετικά (όσες μέχρι σήμερα ίσχυαν με 

βάση Σ.Σ.Ε.) ειδικές άδειες με ή χωρίς αποδοχές (άδεια μητρότητας, άδεια υποβολής σε μεθόδους ιατρικώς 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και προγεννητικών εξετάσεων, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, άδεια 

φροντίδας τέκνου και παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, άδεια γάμου, μειωμένο ωράριο γονέων 

παιδιών με αναπηρία, λόγω ασθένειας ή σοβαρών νοσημάτων ή νοσηλείας παιδιών κ.λπ.). 

Τα ανωτέρω δικαιώματα αποτελούν ελάχιστα όρια προστασίας και δεν θίγουν ισχύουσες ευνοϊκότερες 

ρυθμίσεις. Επίσης δεν καταργούν και δεν επηρεάζουν άλλα συναφή δικαιώματα (λ.χ. 657, 658 Α.Κ.)}. 

➢ Αυτονόητα, απαγορεύεται κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που 

οφείλεται στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, απόλυση δε που οφείλεται 

στον ίδιο λόγο είναι άκυρη. 

➢ Άκυρη είναι πλέον και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου 

πατέρα για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά τον τοκετό (όχι όμως και κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης), εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την 

καταγγελία. 

➢ Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο στο 

προσωπικό τους κάθε πληροφορία σχετική με τα ανωτέρω δικαιώματα.  

 

Γ. Χρόνος εργασίας 

➢ Με το άρθρο 55, χωρίς να καθορίζεται το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο, δίδεται 

ορισμός της «πλήρους απασχόλησης», η οποία ορίζεται κατ’ αρχήν ως η εργασία 40 

ωρών εβδομαδιαίως, κατανεμόμενων αναλόγως του αν εφαρμόζεται στην 

επιχείρηση σύστημα πενθημέρου ή εξαημέρου απασχόλησης.  
{Η σκοπιμότητα του αυτοτελούς καθορισμού με νομοθετική διάταξη της «πλήρους απασχόλησης» είναι ασαφής 

και η χρησιμότητά της αμφίβολη, δεδομένου ότι ο αρνητικός προσδιορισμός της σύστοιχης έννοιας της μερικής 

απασχόλησης με το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 ν. 1892/1990 και τη ρήτρα 3 της συμφωνίας-πλαισίου για την 

εργασία μερικής απασχόλησης που περιέχεται στο παράρτημα της Οδηγίας 97/81/ΕΚ δεν δημιουργούσε 

αμφισβητήσεις στη θεωρία και στην πράξη. Η συσχέτιση της διάταξης αυτής με άλλες που καθορίζουν ανώτατα 

χρονικά όρια απασχόλησης, σε συνδυασμό με την αμφίβολη ratio της ρύθμισης, δεν αποκλείεται να 

δημιουργήσει σημαντικές ερμηνευτικές δυσχέρειες στην πράξη}. 

➢ Με το άρθρο 57 εισάγεται η δυνατότητα παροχής πρόσθετης εργασίας από τον 

μερικώς απασχολούμενο εργαζόμενο σε χρόνο που δεν είναι συνεχόμενος σε σχέση 

με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας.  
{Κάτι τέτοιο δεν ήταν μέχρι σήμερα δυνατό, ενόψει του ότι η παρ. 7 του άρθρου 38 ν. 1892/1990 προέβλεπε 

(και εξακολουθεί να προβλέπει) ότι «αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης 

διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να 

είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα»}.  

➢ Με το άρθρο 58 αυξάνονται οι ετήσιες ώρες υπερωριακής απασχόλησης χωρίς 

μεταβολή της οφειλόμενης προσαύξησης, ενώ αυξάνεται η προσαύξηση της 

παράνομης υπερωριακής απασχόλησης. 
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➢ Με το άρθρο 59 τροποποιείται εκ νέου το άρθρο 41 ν. 1892/1990, όπως είχε 

τροποποιηθεί διαδοχικά και ίσχυε, ως προς το ότι για την εφαρμογή συστήματος 

διευθέτησης του χρόνου εργασίας δεν απαιτείται πλέον συναίνεση των θεσμικών 

εκπροσώπων των εργαζομένων και συμφωνία με αυτούς.  
{Αρκεί κατάρτιση συμφωνίας με τυπική πρωτοβουλία του εργαζόμενου αλλά και τήρηση συστατικού εγγράφου 

τύπου. Με την νέα παρ. 12 ορίζεται - κατ’ επανάληψη της παρ. 8 του ίδιου άρθρου - ότι η λύση της σύμβασης 

εργασίας πριν από την εξάντληση της περιόδου μειωμένης απασχόλησης γεννά αξίωση αποζημίωσης για την 

υπέρβαση του νομίμου ωραρίου που προηγήθηκε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 ν. 2874/2000 όπως ήδη 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 ν. 4808/2021}. 

➢ Με το άρθρο 61 δόθηκε η δυνατότητα εξάντλησης της ετήσιας κανονικής αδείας 

(αναψυχής) και εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.  
{Η δυνατότητα αυτή δεν φαίνεται να αφορά την περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 1 (α) και (β) α.ν. 539/1945. Η 

θέσπιση μιας χωρίς ειδικότερο λόγο δυνατότητας υπέρβασης του έτους ως περιόδου αναφοράς για τη 

χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας είναι αμφίβολο αν εναρμονίζεται με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ}. 

➢ Με το άρθρο 62 ρυθμίζεται ειδικότερα η και από το άρθρο 361 Α.Κ. αναμφίβολα 

απορρέουσα δυνατότητα των μερών να συμφωνήσουν στη χορήγηση στον 

εργαζόμενο αδείας άνευ αποδοχών.  
{Η συμφωνία αυτή υποβάλλεται πλέον σε έγγραφο συστατικό τύπο. Μετά τη λήξη της άδειας αναβιώνουν τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών εκ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Ο νομοθέτης άφησε 

αρρύθμιστο το μόνο ίσως άξιο ρύθμισης ζήτημα: τον υπολογισμό ή μη του χρόνου της άδειας άνευ αποδοχών 

για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζόμενου. Σύμφωνα με την κρατούσα μέχρι σήμερα νομολογιακή 

προσέγγιση, ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης, 

ενώ επιφυλάξεις διατυπώνονται στη θεωρία}. 

➢ Το μέρος αυτό του ν. 4808/2021 περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τον χρόνο των 

ημερήσιων διαλειμμάτων, για τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καθώς και μια 

σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων που εξαιρούνται ή δύνανται να 

εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες 

αργίας. 

➢ Με το άρθρο 74 επανεισάγεται η ήδη από δεκαετίας θεσπισθείσα ψηφιακή κάρτα 

εργασίας. Η λειτουργία της εξαρτάται και πάλι από την έκδοση κανονιστικών 

διοικητικών πράξεων (άρθρο 79). 

 

Δ. Απόλυση 

Ο ν. 4808/2021 επέφερε δραστικές αλλαγές στο δίκαιο της απόλυσης. Ειδικότερα: 

➢ Με το άρθρο 64 καταργείται από 1.1.2022 (άρθρο 80 παρ. 2) κάθε διάκριση μεταξύ 

υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς την προθεσμία προμήνυσης και εν γένει ως 

προς την καταγγελία των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας. Έτσι: 
{Επανέρχεται η προειδοποίηση στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργατοτεχνιτών, και η τήρησή 

της επιφέρει τις συνέπειες του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1 ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και του άρθρου 4 ν. 3198/1955. 

Το ύψος της αποζημίωσης προσδιορίζεται και για τους εργατοτεχνίτες σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 ν. 

3198/1955. Εν προκειμένω ως μηνιαίoς μισθός λογίζονται, για τους εργατοτεχνίτες τούς αμειβομένους όχι με 
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μηνιαίο μισθό αλλά με ημερομίσθια, το άθροισμα 22 ημερομισθίων. Το άθροισμα αυτό θα αυξηθεί κατά την 

αναλογία των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, καθώς και κάθε άλλης 

τακτικής αμοιβής}. 

➢ Με το άρθρο 65 περιορίζεται δραστικά η σημασία της απρόθεσμης καταγγελίας στη 

σύμβαση αορίστου χρόνου.  
{Η επιχείρηση που προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης με τήρηση προθεσμίας (και καταβολή μειωμένης 

αποζημίωσης) διατηρεί τα πλεονεκτήματα της απρόθεσμης καταγγελίας, καθώς δικαιούται να μην αποδέχεται, 

εν όλω ή εν μέρει, την εργασία του εργαζόμενου καταβάλλοντας τον μισθό. Η καταγγελία με προειδοποίηση 

αποτελεί έτσι για τις ανάγκες της επιχείρησης λειτουργικό ισοδύναμο της απόλυσης χωρίς προειδοποίηση. 

Επιπλέον το κόστος για την επιχείρηση είναι κατά κανόνα (ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας) χαμηλότερο, 

καθώς υποχρεούται στην καταβολή μειωμένης αποζημίωσης πλέον των αποδοχών του χρόνου προμήνυσης, οι 

οποίες καταβάλλονται στον εργαζόμενο μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων. 

Για το διάστημα που ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του εργαζόμενου, οφείλει να καταβάλλει 

αποδοχές χωρίς να δικαιούται να προτείνει την ένσταση περί δόλιας και κακόβουλης αποφυγής του 

εργαζομένου προς ανεύρεση εργασίας. Αν κατά το ίδιο διάστημα ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία σε άλλον 

εργοδότη, δεν επηρεάζεται το δικαίωμά του να λάβει την οφειλόμενη αποζημίωση κατά το πέρας του χρόνου 

προμήνυσης, ακόμα κι αν δεν συναινεί στην αποχώρησή του ο εργοδότης (βλ. αντίθετα άρθρο 4 εδ. τελ. ν. 

3198/1955). Η μη καταβολή της αποζημίωσης θα επιφέρει και στην περίπτωση αυτή την ακυρότητα της 

καταγγελίας, όπως και στη συνέχεια θα αναφερθεί}. 

➢ Με το άρθρο 66 το δικαίωμα του εργαζόμενου να διατηρήσει τη θέση εργασίας του 

σε περίπτωση παράνομων και ειδικότερα άκυρων απολύσεων πρακτικά 

περιορίζεται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (όταν η απόλυση οφείλεται σε 

δυσμενή διάκριση, όταν είναι εκδικητική και όταν η απαγόρευση ή ακυρότητα 

απαγγέλλεται ειδικά από τον νόμο). Σε κάθε άλλη περίπτωση, με άλλα λόγια σε 

κάθε περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας, ο εργοδότης μπορεί να επιφέρει την 

ίαση της ακυρότητας, που επέρχεται κατ’ αρχήν, καταβάλλοντας αποζημίωση λόγω 

ελαττωματικής (παράνομης) απόλυσης («ποσό πρόσθετης αποζημίωσης»).  

 
{Το ποσό πρόσθετης αποζημίωσης θα κυμαίνεται από τις αποδοχές τριών μηνών μέχρι το διπλάσιο της κατά 

νόμον αποζημίωσης λόγω καταγγελίας κατά τον χρόνο απόλυσης, Η πρόσθετη αυτή αποζημίωση είναι κατά τη 

νομική της φύση διάφορη της αποζημίωσης νόμιμης απόλυσης (ν. 2112/1920, 3198/1955). Ο νόμος δεν την 

υπάγει ευθέως στις προθεσμίες του άρθρου 6 ν. 3198/1955.  

Το ίδιο δικαίωμα, αντί για επίκληση της ακυρότητας και των συνεπειών της υπερημερίας, έχει και ο 

εργαζόμενος σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ακόμη και όταν το ελάττωμα της καταγγελίας δεν επιτρέπει τη 

θεραπεία της ακυρότητας με πρωτοβουλία του εργοδότη}. 

➢ Η απόλυση που διενεργείται χωρίς την τήρηση των γενικών τυπικών προϋποθέσεων 

του κύρους της (άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3198/1955) εντάσσεται στις περιπτώσεις της 

παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 66, με συνέπεια να διατηρεί ο εργαζόμενος τη θέση 

εργασίας του.  
{Τούτο ισχύει απολύτως όταν ο εργοδότης δεν τηρεί εκ των τυπικών προϋποθέσεων εκείνην που αφορά την 

καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης. Η ακυρότητα παραμένει και σε αυτήν την περίπτωση μη 

θεραπεύσιμη. Όσον αφορά την τήρηση των άλλων δύο γενικών τυπικών προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ. 3 ν. 

3198/1955 (έγγραφος τύπος και ασφάλιση απολυθέντος), δίδεται στον εργοδότη η δυνατότητα ίασης της 

ακυρότητας διά της καλύψεως της τυπικής παραλείψεως εντός ενός μηνός από την επίδοση σχετικής αγωγής ή 

την υποβολή αιτήματος διενέργειας εργατικής διαφοράς. Αν το τυπικό ελάττωμα καλυφθεί μετά την άπρακτη 
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παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η πλήρωση αυτή λογίζεται ως νέα καταγγελία, η δε προηγηθείσα άκυρη 

λογίζεται ως ανυπόστατη (το ελάττωμά της δηλαδή δεν θεραπεύεται με την πάροδο της προθεσμίας του άρθρο 

6 παρ. 1 ν. 3198/1955)}.  

  

Ε. Τηλεργασία 

Με το άρθρο 67 τροποποιείται το άρθρο 5 ν. 3846/2010 για την τηλεργασία.  

➢ Στην πράξη ιδιαίτερα σημαντική για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα είναι η 

έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην νέα παρ. 12 του 

άρθρου 5 ν. 3846/2010 και της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 79. 
{Με τις κανονιστικές αυτές πράξεις θα καθορισθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νέου 

άρθρου 5 ν. 3846/2010, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο ποσό της παρ. 4 του άρθρου 67 (ενν. άρθρο 5 ν. 3846/2010), 

οι ειδικότεροι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας, τα ελάχιστα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που 

εξασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης, η δήλωση του ωραρίου τηλεργασίας στο Π.Σ. 

«ΕΡΓΑΝΗ», η διαδικασία ελέγχου εκ μέρους της Επιθεώρησης Εργασίας, ιδίως η πρόσβασή της στα 

μεταδεδομένα και τα δεδομένα της επικοινωνίας της επιχείρησης και του εργαζόμενου κ.λπ., η οποία είναι 

απαραίτητη για να ελέγχεται η τήρηση του ωραρίου εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας εν γένει. Στο μέτρο 

που είναι ευνοϊκότερη, αλλά και επί ζητημάτων που δεν ρυθμίζονται από το νέο άρθρο 5 ν. 3846/2010, 

εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β΄ στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007)}. 

➢ Η τηλεργασία παραμένει αντικείμενο συμφωνίας των μερών, είτε αρχικής είτε 

μεταγενέστερης. Στην τελευταία περίπτωση συνιστάται η ειδική ρύθμιση από τα 

μέρη των όρων άσκησης του δικαιώματος επανόδου στο προγενέστερο καθεστώς 

εντός μιας εύλογης περιόδου προσαρμογής.  
{Με την καταργηθείσα παρ. 2 του άρθρου 5 ν. 3846 είχαν τεθεί ως χρονικό όριο άσκησης του δικαιώματος 

αυτού από οποιοδήποτε από τα μέρη οι τρεις μήνες από τη συμφωνία για μετάβαση σε καθεστώς τηλεργασίας. 

Με την κατάργηση της διάταξης αυτής το δικαίωμα επανόδου στο προηγούμενο καθεστώς εξακολουθεί να 

βρίσκει έρεισμα στη συμφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β΄ στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007), ο δε 

τρόπος άσκησής του μπορεί να καθορίζεται με ατομικές συμφωνίες ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Ειδικό δικαίωμα επανόδου στην αρχική μορφή απασχόλησης προβλέπει και το άρθρο 31 παρ. 3 ν. 4808/2021. 

Στην περίπτωση πάντως που ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης για λόγους φροντίδας επιλέγεται η τηλεργασία, 

θα πρέπει να αναγνωριστεί μια εύλογη περίοδος προσαρμογής και ένα σύστοιχο δικαίωμα επανόδου στην 

αρχική μορφή απασχόλησης δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β΄ στην 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007), ακόμη και χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής. 

Κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα μετάβασης σε καθεστώς 

τηλεργασίας σε μεταγενέστερο χρόνο κατά τη διάρκεια της σχέσης με πρωτοβουλία είτε του εργοδότη είτε του 

εργαζόμενου και χωρίς να απαιτείται νεότερη συμφωνία. Η identitas rationis επιβάλλει την αναγνώριση μιας 

περιόδου προσαρμογής και ενός δικαιώματος επανόδου σε καθεστώς απασχόλησης στις εγκαταστάσεις του 

εργοδότη και στις περιπτώσεις αυτές}. 

➢ Μονομερώς μπορεί να επιβληθεί η τηλεργασία από τον εργοδότη για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων διαπιστώνεται με 

Υπουργική Απόφαση, και για όσο διαρκούν οι λόγοι αυτοί.  
{Ο εργαζόμενος μπορεί επίσης να αιτηθεί τη μετάβασή του σε καθεστώς τηλεργασίας επικαλούμενος και 

αποδεικνύοντας συγκεκριμένους λόγους υγείας που αφορούν το πρόσωπό του, ο εργοδότης διατηρεί όμως 

στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση, ο δε εργαζόμενος να προσφύγει στη διαδικασία 
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επίλυσης εργατικών διαφορών. Όπως άλλωστε και ανωτέρω αναφέρθηκε, ο εργαζόμενος έχει κατ’ αρχήν 

δικαίωμα να μεταβεί σε καθεστώς τηλεργασίας για λόγους φροντίδας κατά την έννοια του άρθρου 31 ν. 

4808/2021}. 

➢ Ο επιμερισμός του κόστους που προκαλείται στον εργαζόμενο από την παροχή 

εργασίας με το σύστημα αυτό βαρύνει κατά κανόνα τον εργοδότη, με παραλλαγές 

αναλόγως του αν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί δικό του εξοπλισμό. 

➢ Ο εργοδότης γνωστοποιεί εντός οκτώ ημερών στον εργαζόμενο τους όρους 

εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργασίας, μεταξύ άλλων και τους 

όρους υγείας και ασφάλειας της τηλεργασίας που υποχρεούται να τηρεί ο 

εργαζόμενος.  
{Με τον τρόπο αυτό ο εργαζόμενος πληροφορείται μετά την έναρξη της παροχής της τηλεργασίας τις 

προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας που πρέπει να πληροί ο χώρος φυσικής του παρουσίας. Μέχρι την 

πληροφόρηση αυτή το τεκμήριο του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του νέου άρθρου 5 ν. 3846/2010 δεν 

μπορεί να λειτουργήσει. Ασφαλέστερο θα ήταν η πληροφόρηση του εργαζόμενου περί των όρων υγείας και 

ασφάλειας να έχει προηγηθεί της έναρξης της παροχής τηλεργασίας}. 

➢ Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους 

«συγκρίσιμους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης», με την επιφύλαξη των διαφοροποιήσεων που οφείλονται στη 

φύση της τηλεργασίας. 

 

➢ Με την παρ. 10 του νέου άρθρου 5 ν. 3846/2010 θεσπίζεται το δικαίωμα του 

εργαζόμενου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του εκτός ωραρίου 

και κατά τη διάρκεια των νομίμων αδειών του (δικαίωμα αποσύνδεσης).  
{Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ασκηθεί από τον εργαζόμενο, ενώ τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την 

άσκησή του καθορίζονται εν τέλει από τον εργοδότη. Δεδομένου ότι κάθε εργαζόμενος (και ο τηλεργαζόμενος) 

δεν έχει ούτως ή άλλως κατ’ αρχήν υποχρέωση παροχής εργασίας πέραν του ωραρίου του ή κατά τις περιόδους 

νομίμων αδειών, το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να γίνει κατανοητό μόνον ως ε ξ ο υ σ ί α  τ ο υ  

ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ  ν α  α ρ ν η θ ε ί  τ η ν  π α ρ ο χ ή  ε ρ γ α σ ί α ς  π έ ρ α ν  τ η ς  σ υ μ φ ω ν η μ έ ν η ς  

ακόμη και χωρίς την επίκληση των προϋποθέσεων του άρθρου 659 Α.Κ. ή της παρ. 11 του άρθρου 38 ν. 

1892/1990 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4808/2021}. 

  

ΣΤ. Ψηφιακές πλατφόρμες 

Στα άρθρα 68-72 ν. 4808/2021 εισάγονται ρυθμίσεις για τη νομική φύση της σχέσης, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ψηφιακών πλατφορμών με τους συνδεδεμένους με 

αυτές παρόχους υπηρεσιών.  

➢ Ως «ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται οι επιχειρήσεις που ενεργούν είτε απ’ 

ευθείας είτε ως μεσάζοντες και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συνδέουν 

παρόχους υπηρεσιών ή επιχειρήσεις ή τρίτους με χρήστες ή πελάτες ή καταναλωτές 

και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές ή συναλλάσσονται απευθείας μαζί 

τους. 

➢ Το άρθρο 69 εισάγει τεκμήριο κατά του χαρακτηρισμού της σχέσης ως εξαρτημένης 

εργασίας.  



 
Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών 

 
{Παρά τη διατύπωση του νόμου, για την ενεργοποίηση του τεκμηρίου αυτού δεν θα αρκούν οι τυπικά 

συμφωνηθέντες όροι, αλλά αυτοί θα πρέπει αξιολογούνται σε συνάρτηση και με τους πραγματικούς όρους 

λειτουργίας της σχέσης. Η σχέση άλλωστε του τεκμηρίου αυτού με εκείνο του άρθρου 1 ν. 2639/1998, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, αναμένεται ότι θα προκαλέσει στην πράξη δυσεπίλυτα ερμηνευτικά προβλήματα}.  

➢ Σε όσους παρόχους υπηρεσιών συνδέονται με την ψηφιακή πλατφόρμα με 

σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου αναγνωρίζεται δικαίωμα σύστασης 

επαγγελματικών οργανώσεων με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων τους, 

μέσω και της άσκησης του δικαιώματος απεργίας και της διαπραγμάτευσης και 

σύναψης συλλογικών συμφωνιών.  
{Η ρύθμιση των ζητημάτων αυτών είναι πάντως ελλειπτική, με αποτέλεσμα να επαφίεται στη νομολογία να 

αποσαφηνίσει την έκταση της ανάλογης εφαρμογής και στις οργανώσεις αυτές των διατάξεων για τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα μέλη τους, την απεργία και την επίλυση των συλλογικών διαφορών 

εργασίας. 

Με τη νομοθετική αυτή επιλογή επέρχεται διάσπαση της συλλογικής εκπροσώπησης των παρόχων υπηρεσιών 

αναλόγως του χαρακτηρισμού της σχέσης. Δεν αποκλείεται πάντως εκ προοιμίου (και με την επιφύλαξη 

καταστατικών διατάξεων) η συμμετοχή παρόχου υπηρεσιών τόσο σε οργανώσεις μισθωτών όσο και σε 

οργανώσεις μη μισθωτών, καθώς σε κάθε περίπτωση ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της φύσης της έννομης 

σχέσης ανήκει στο Δικαστήριο, το οποίο δεν δεσμεύεται από τις τυπικές δηλώσεις των μερών. Για τον ίδιο λόγο 

η συμμετοχή παρόχου υπηρεσιών σε επαγγελματική οργάνωση της μίας ή της άλλης κατηγορίας δεν μπορεί να 

αποτελέσει αποφασιστικό κριτήριο του νομικού χαρακτηρισμού της σχέσης}. 

➢ Ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της σχέσης, οι ψηφιακές πλατφόρμες 

βαρύνονται με τις ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγείας και ασφάλειας. 
{Η έκταση της ανάλογης εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια, όπως λ.χ. το αν 

αφορά μόνο την παροχή προστατευτικών μέτρων ή αν εκτείνεται και σε ζητήματα ευθύνης ή περιορισμού της 

θα πρέπει να αποσαφηνιστεί από τη νομολογία}. 

➢ Οι ψηφιακές πλατφόρμες παραδίδουν αντίγραφο της σύμβασης στους παρόχους 

υπηρεσιών που δεν συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με ελάχιστο 

περιεχόμενο το οριζόμενο στο άρθρο 72. 

  

Ζ. Ρυθμίσεις συλλογικού εργατικού δικαίου 

Εκτεταμένης και μεγάλης σημασίας αλλαγές επέφερε ο ν. 4808/2021 στον τρόπο ίδρυσης 

και λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην προστασία των συνδικαλιστικών 

στελεχών, στην άσκηση του δικαιώματος απεργίας, στη διαδικασία σύναψης συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας κ.α. Οι αλλαγές αυτές σε διαφορετικά πεδία του συλλογικού 

εργατικού δικαίου αποτελούν την πλέον συντονισμένη παρέμβαση του νομοθέτη στο μέχρι 

πρότινος ισχύον δίκαιο και διαμορφώνουν συνολικά ένα νέο τοπίο στις συλλογικές 

εργασιακές σχέσεις. Η πολυδιάστατη αλληλεπίδραση των επιμέρους ρυθμίσεων, τα ποικίλα 

ζητήματα ερμηνείας και οι επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα ορισμένων εκ των νέων 

ρυθμίσεων δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να παρουσιαστούν στο σύντομο ενημερωτικό 

αυτό σημείωμα με τη δέουσα ακρίβεια.  

Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες αλλαγές μπορούν να συνοψισθούν  



 
Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών 

 
➢ στη θέσπιση του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων 

(ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και του Γενικού Μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών και η εξάρτηση 

της άσκησης των σημαντικότερων δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

των εργαζομένων από την εγγραφή σε αυτό,  

➢ στην κατάργηση της δυνατότητας χρηματοδότησης συνδικαλιστικών οργανώσεων 

από τον εργοδότη για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών,  

➢ στην υποχρεωτικότητα της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής και 

ψηφοφορίας σε γενική συνέλευση με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, 

ανεξαρτήτως του αν συντρέχουν λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλοι 

λόγοι που να το επιβάλλουν,  

➢ στον περιορισμό του αριθμού των προστατευόμενων συνδικαλιστικών στελεχών,  

➢ στην κατάργηση της γενικής απαγόρευσης μετάθεσής τους άνευ της συναινέσεώς 

τους,  

➢ στην κατάργηση της απαρίθμησης των λόγων απόλυσής τους,  

➢ στην κατάργηση της Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών,  

➢ στην κατάργηση των πινάκων ανακοινώσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εντός της επιχείρησης και η υποκατάστασή τους με διαδικτυακό ιστότοπο,  

➢ στην καθιέρωση της ευθύνης της (νομίμως) απεργούσας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης να προστατεύει το δικαίωμα των μη απεργών να εργαστούν,  

➢ στην αναστολή του δικαιώματος απεργίας κατά τη διάρκεια του δημοσίου 

διαλόγου, 

➢ στη σύνδεση του αριθμού του Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας με 

συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό (1/3) των συνήθων παρεχόμενων από τον 

εργοδότη υπηρεσιών,  

➢ στην δικαστική πλέον αμφισβήτηση της ικανότητας, της αρμοδιότητας, της 

αντιπροσωπευτικότητας ή ακόμη και του χαρακτήρα μιας οργάνωσης ως 

συνδικαλιστικής και στην αναστολή των διαπραγματεύσεων μέχρι την τελεσιδικία,  

➢ στην υποχρέωση κωδικοποίησης διατάξεων παλαιότερων συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων κ.ά. 
{Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 100 ορίζεται ότι η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και η υποχρέωση 

χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος για τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εξ αποστάσεως τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και στις αρχαιρεσίες ισχύουν από 1.1.2022. Οι από την ίδια 

ημερομηνία κατατιθέμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις θα οφείλουν να έχουν 

κωδικοποιημένες τις διατάξεις τους. Οι διατάξεις των άρθρων 90 – 96 (συνδικαλιστικές άδειες και λοιπές 

διατάξεις συναφείς με την απεργία), εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου}.      

 

 

Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος 

ΔΝ Δικηγόρος 

Επιστημονικός συνεργάτης ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. σε θέματα εργατικού δικαίου 

 

 


