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[ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικα-
λιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικα-
λιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (Α’ 79)] ή των 
εκπροσώπων τους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζομένων [άρθρα 2 (παράγραφος 4) και 10 του 
π.δ. 17/1996] και σύμφωνα με την γραπτή εκτίμηση 
κινδύνου [άρθρο 8 (παράγραφος 1) του π.δ. 17/1996), 
στην οποία θα πρέπει να εκτιμώνται και οι κίνδυνοι που 
συνδέονται με την οργάνωση του χρόνου εργασίας.».

3. Εργαζόμενοι, που απασχολούνται κατά πλήρες ημε-
ρήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο για όλες ή μερικές 
ημέρες της εβδομάδας, δικαιούνται αναπαύσεως, ενδι-
αμέσως μεταξύ των τμημάτων του ωραρίου τους, που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) ώρες.

Άρθρο 57
Παροχή πρόσθετης εργασίας 
από εργαζομένους μερικής απασχόλησης - 
Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 38 
του ν. 1892/1990

Στην παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) 
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 11 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν 
της συμφωνημένης, ο εργαζόμενος 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 ερ-
γαζόμενος και κατά ωράριο, που δεν είναι συνεχόμενο 
σε σχέση με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας, 
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί ημερήσιας ανά-
παυσης. Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημέ-
νης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης 
αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί 
της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα ερ-
γασίας που θα παράσχει. O μερικώς απασχολούμενος 
μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμ-
φωνημένης, όταν η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα 
κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσθετη 
αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτα-
το όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου 
ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.».

Άρθρο 58
Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας - 
Προσθήκη τίτλου, τροποποίηση των παρ. 3 
και 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 
του ν. 2874/2000

Στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000 (Α’ 286) τροποποιούνται 
η παρ. 3 ως προς τον αριθμό των ωρών υπερωριών και 
η παρ. 5 ως προς τον χαρακτηρισμό της κατ’ εξαίρεση 
υπερωρίας ως παράνομης και ως προς το ποσοστό προ-
σαύξησης του ωρομισθίου, προστίθεται παρ. 6 και το 
άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας

1. Σε επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό 
ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, 
ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέ-

ον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη 
(υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 
43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο 
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) 
και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχό-
λησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασί-
ας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο υπερεργασία ανέρχεται σε 
οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).

2. Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδο-
μάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις της 
παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως 
προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδι-
κασίες έγκρισης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστη-
μα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, 
υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν 
των σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε 
περίπτωση, διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το 
νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.

3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακώς δικαιού-
νται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, έως τρεις (3) ώρες 
ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν πενήντα 
(150) ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμε-
νο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό 
(40%). 

4. Κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της 
οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο 
διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται 
εφεξής παράνομη υπερωρία.

5. Για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας, ο μισθωτός 
δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρο-
μίσθιο προσαυξημένο κατά εκατόν είκοσι τοις εκατό 
(120%).

6. Με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να 
χορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής απα-
σχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και 
εργασιών, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων 
υπερωριακής απασχόλησης ετησίως της παρ. 3, σε πε-
ριπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και δεν επιδέ-
χεται αναβολή. Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή 
απασχόληση, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση με το 
καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα 
τοις εκατό (60%).».

Άρθρο 59
Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου 
εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 6 
και προσθήκη παρ. 12 
στο άρθρο 41 του ν. 1892/1990

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 41 του ν. 1892/1990 
(Α’  101) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Εάν δεν 
υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή δεν επιτευχθεί 
συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και 
του εργοδότη, μπορεί, κατόπιν αιτήματος του εργαζομέ-
νου, να εφαρμοσθεί το σύστημα διευθέτησης του χρό-
νου εργασίας, μετά από έγγραφη συμφωνία. Σε κάθε 
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περίπτωση, απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας για τον λόγο ότι ο εργαζόμενος δεν υπέβαλε 
αίτημα για διευθέτηση του χρόνου εργασίας.» 

2. Στο άρθρο 41 του ν. 1892/1990 προστίθεται παρ. 12 
ως εξής:

«12. Στην περίπτωση που λυθεί η σύμβαση εργασίας 
πριν από τη λήψη, εν όλω ή εν μέρει, του χρονικού αντι-
σταθμίσματος που προβλέπεται κατά την περίοδο της 
μειωμένης απασχόλησης της παρ. 1, ο εργαζόμενος λαμ-
βάνει, κατά τη λύση, αποζημίωση για τις υπερβάλλουσες 
ώρες που έχει απασχοληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000 (Α’ 286).».

Άρθρο 60
Αργία

1. Καθορίζονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, για 
όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γε-
νικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες 
αργίας, οι ακόλουθες:

α) Η 1η Ιανουαρίου.
β) Η εορτή των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου).
γ) Η 25η Μαρτίου.
δ) Η Δευτέρα του Πάσχα. 
ε) Η 1η Μαΐου.
στ) Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυ-

γούστου).
ζ) Η 28η Οκτωβρίου. 
η) Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμ-

βρίου). 
θ) Η 26η Δεκεμβρίου. 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων, που εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση 
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν 
να ορίζονται και άλλες εορτές, μέχρι πέντε (5) κατ’ έτος, 
ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας ανά 
την Επικράτεια. Εφόσον πρόκειται για τοπικές αργίες, η 
αρμοδιότητα ανήκει στους περιφερειάρχες. Με την ίδια 
διαδικασία, δύναται να καταργούνται ή να αλλάζουν οι 
προβλεπόμενες αργίες.

Άρθρο 61
Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας 
άδειας αναψυχής 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229) 
το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την υποχρέωση 
σε παροχή άδειας από τον εργοδότη στον μισθωτό μέ-
χρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους ακόμη κι αν 
δεν ζητηθεί, προστίθεται τέταρτο εδάφιο, σχετικά με την 
εξάντληση της δικαιούμενης ετήσιας άδειας εντός του 
πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους 
και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κα-
νονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου 
υποχρεουμένου να χορηγήσει την αιτηθείσαν άδειαν το 
πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώ-
σεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχι-
στον των κατ’ έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικαιουμένων 
αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαΐου 

μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος. Η κατά 
τα ανωτέρω απαιτουμένη αίτησις σκοπεί μόνον εις τον 
προσδιορισμόν των χρονικών ορίων, εντός των οποίων 
υφίσταται υποχρέωσις διά την χορήγησιν της αδείας και 
δεν αποτελεί τυπικήν προϋπόθεσιν διά την υπό του μι-
σθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, άσκη-
σιν του εις άδειαν μετ’ αποδοχών δικαιώματος αυτού. Η 
δικαιούμενη, κατ’ έτος, άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι 
το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους.».

Άρθρο 62
Άδεια άνευ αποδοχών

1. Εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης δύ-
ναται, κατόπιν ατομικής έγγραφης συμφωνίας με τον 
εργοδότη, να λάβει άδεια άνευ αποδοχών για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, η οποία 
δύναται να παραταθεί με νεότερη συμφωνία των μερών. 
Κατά τη διάρκεια της άδειας η σύμβαση εργασίας τίθεται 
σε αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές. 
Η έγγραφη συμφωνία αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα (Π/Σ) «ΕΡΓΑΝΗ» και αντίγραφό της γνωστοποιείται 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α..

2. Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών αναβιώ-
νουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών εκ 
της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 63
Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση 
κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας - 
Τροποποίηση των περ. α’, ι’, ιε’ και ιστ’, 
προσθήκη περ. ιζ’ έως και κβ’ στην παρ. 1 
και προσθήκη περ. η’ έως και ια’ στην παρ. 3 
του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α’ 179) 
τροποποιούνται οι περ. α’ και ι’, αντικαθίστανται οι περ. ιε’ 
και ιστ’, προστίθενται περ. ιζ’ έως και κδ’ και η παρ. 1 δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ’ 
ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας, δεν εφαρμόζονται 
επί μισθωτών απασχολουμένων εις επιχειρήσεις, εκμε-
ταλλεύσεις, υπηρεσίας και εργασίας εν γένει:

α) Μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός εί-
δους, ως και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών 
αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώ-
σεως, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών (υπηρεσίες 
courier).

β) Επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων 
ως και των αντιστοίχων τμημάτων βιομηχανικών κατα-
σκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, 
συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζα-
τέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων 
δι’ αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων 
(γκαράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρα-
σαρίσματος.

γ) Παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλε-
κτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή ατομικής 
ενεργείας.

δ) Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και 
λήψεως κινηματογραφικών ταινιών.
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ε) Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων 
διασκεδάσεως, δημοσίων παιγνίων και των μετ’ αυτών 
συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτο-
ρείων 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 καταστημά-
των.

ζ) Ανθοπωλείων.
η) Λουτρών.
θ) Ξενοδοχείων.
ι) Ιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων και υγειονομικών 

ιδρυμάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών εν 
γένει υπαλλήλων, καθώς και δραστηριοτήτων παραγω-
γής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών.

ια) Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτομεί-
ων.

ιβ) Περιπτέρων και των τούτοις εξομοιουμένων κα-
ταστημάτων κατά τας διατάξεις του α.ν. 1424/1949 και 
ν. 2805/1954, πεταλωτηρίων, φωτογραφείων και στιλ-
βωτηρίων.

ιγ) Αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών 
καρπών.

ιδ) Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών.
ιε) Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστή-

ματα 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 θε-
ωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης 
και οι αποθήκες του.

ιστ) Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και δια-
νομής προς νοσηλευτικά ιδρύματα φαρμάκων και πα-
ραϊατρικού υλικού. 

ιζ) Εφοδιαστικής αλυσίδας («logistics»), ιδίως, παραλα-
βής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμά-
των, 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 μισθοδοσί-
ας, 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 εξυπη-

ρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών.
κβ) Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, 

εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
κγ) Φύλαξης (security).
κδ) Πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966, οι 

περ. β’ και δ’ τροποποιούνται, προστίθενται περ. η’ έως 
και ια’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κατόπιν άδειας της Επιθεώρησης Εργασίας, δύναται 
να επιτραπεί η λειτουργία των παρακάτω επιχειρήσεων, 

εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών εν γένει ως 
και η απασχόλησις του προσωπικού τούτων κατά τις Κυ-
ριακές και ημέρες αργίας:

α) Παραλαβής και διανομής ξένου τύπου.
β) Τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των τραπε-

ζών προς εξυπηρέτησιν περιηγητών, καθώς και ανταλ-
λακτηρίων που δεν είναι υποκαταστήματα τραπεζών.

γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμο-
ποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά.

δ) Σε εργασίες καθαρισμού συντηρήσεως και επισκευ-
ών εγκαταστάσεων.

ε) Σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας, μη δυνάμενης 
να αναβληθεί χωρίς κίνδυνο καταστροφής των προϊ-
όντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ 
ης παρακωλύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως, 
εκμεταλλεύσεως ή υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν είναι αδύνατον να ζητη-
θεί η άδεια πριν την έναρξη της εργασίας επιβάλλεται 
η αναγγελία της εργασίας εις την Αστυνομικήν Αρχήν, 
ευθύς μετά την έναρξιν της εργασίας.

στ) Σε περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή δια-
κοσμήσεως προθηκών.

ζ) Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, 
καθόσον αφορά στο απαραίτητο προσωπικό των Γραφεί-
ων εν γένει των εν αυταίς αναφερομένων επιχειρήσεων, 
εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών.

Στις περ. α’ και γ’, η άδεια δύναται να αφορά σε όλο 
το προσωπικό.

Στην περ. ε’, δύναται να επιτραπεί η εργασία και κατά 
τις αναπληρωματικές ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσε-
ως, η οποία θα εξασφαλίζεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

η) Σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την από-
κτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει. 

θ) Σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων 
ιδιωτικών σχολείων, όπως σε ημερίδες, διημερίδες, σε-
μινάρια, συνέδρια, ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς, 
αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρω-
πιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνο-
δών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανο-
γράφησης και γραμματείας και κάθε άλλου εργαζομένου 
αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών. 

ι) Σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή 
ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών.

ια) Σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης 
πληροφοριακών συστημάτων.».

Άρθρο 64
Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων 
και εργατοτεχνιτών

1. Καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και 
εργατοτεχνιτών αναφορικά με την προθεσμία προμή-
νυσης και την καταγγελία των συμβάσεων εξαρτημένης 
εργασίας. 

2. Ο ν. 2112/1920 (Α’ 67), ο ν. 3198/1955 (Α’ 98) και κάθε 
άλλη διάταξη, που διέπει την καταγγελία της σύμβασης 
ή σχέσης εργασίας των υπαλλήλων, εφαρμόζονται και 
επί των εργατοτεχνιτών.
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3. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μηνιαίος μι-
σθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα είκοσι δύο (22) 
ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

Άρθρο 65
Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής 
εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας

1. Με την κοινοποίηση της καταγγελίας σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας με προειδοποίηση, ο εργοδό-
της δύναται να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υπο-
χρέωση παροχής της εργασίας του, μερικώς ή πλήρως. 
Στην περίπτωση αυτήν, οι αποδοχές του εργαζόμενου 
καταβάλλονται πλήρως μέχρι την εκπνοή του χρόνου 
προειδοποίησης και ο εργοδότης δεν καθίσταται υπε-
ρήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας.

2. Εάν ο εργοδότης ασκήσει το δικαίωμα της παρ. 1, ο 
εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αναλάβει εργασία σε 
διαφορετικό εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα της 
προμήνυσης, χωρίς να επηρεάζονται τα αποτελέσματα 
της καταγγελίας και το ύψος της καταβλητέας αποζη-
μίωσης.

Άρθρο 66
Προστασία από τις απολύσεις

1. Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου από τον εργοδότη είναι άκυρη, εφόσον:

α) Οφείλεται σε δυσμενή διάκριση σε βάρος του ερ-
γαζομένου ή εκδικητικότητα λόγω φύλου, φυλής, χρώ-
ματος, πολιτικών φρονημάτων, θρησκευτικών ή φιλοσο-
φικών πεποιθήσεων, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής 
ή εθνοτικής καταγωγής, γενετήσιου ή σεξουαλικού προ-
σανατολισμού, ηλικίας, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών 
φύλου, αναπηρίας, ή συμμετοχής ή μη σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, ή

β) γίνεται ως αντίδραση σε ενάσκηση νομίμου δικαι-
ώματος του εργαζομένου ή

γ) αντίκειται σε άλλη ειδική διάταξη νόμου, ιδίως, όταν 
πρόκειται για απόλυση:

γα) που οφείλεται σε διάκριση για έναν από τους λό-
γους 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, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του ν. 4443/2016,

γβ) που οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων σε 
περίπτωση βίας και παρενόχλησης, σύμφωνα με το άρ-
θρο 13,

γγ) των εγκύων και τεκουσών γυναικών, όπως και του 
πατέρα του νεογεννηθέντος τέκνου για το χρονικό δι-
άστημα που ορίζεται στο άρθρο 15 του ν. 1483/1984 
(Α’ 153), όταν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος,

γδ) ως αντίδραση στο αίτημα ή τη λήψη οποιασδήποτε 
άδειας που προβλέπεται στο Μέρος ΙΙΙ, σύμφωνα με το 
άρθρο 48, ή ευέλικτης ρύθμισης για λόγους φροντίδας 
του τέκνου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31, 

γε) κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής, σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 5 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229),

γστ) των πολύτεκνων, αναπήρων και εν γένει προστα-
τευόμενων προσώπων, που έχουν τοποθετηθεί σύμφω-

να με τον ν. 2643/1998 (Α’ 220), όταν δεν έχουν τηρηθεί 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2643/1998, 

γζ) των στρατευμένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 
ν. 3514/1928 (Α’ 77),

γη) των μετεκπαιδευομένων εργαζομένων σε τουρι-
στικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
15 του ν. 1077/1980 (Α’ 225),

γθ) που γίνεται κατά παράβαση της νομοθεσίας περί 
ομαδικών απολύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
ν. 1387/1983 (Α’ 110),

γι) των συνδικαλιστικών στελεχών, όπως ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), κα-
θώς και των μελών των συμβουλίων εργαζομένων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 9 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), όπως και 
των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, του 
ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και των εκπρο-
σώπων 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), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
64 του ν. 4052/2012, κατά το χρονικό διάστημα που ορί-
ζεται στο άρθρο 14 του ν. 1264/1982, όταν δεν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος,

για) που οφείλεται σε νόμιμη συνδικαλιστική δράση 
του εργαζομένου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
14 του ν. 1264/1982,

γιβ) λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο πρότασης 
του εργοδότη για μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής 
εργασία, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38 του 
ν. 1892/1990 (Α’ 101),

γιγ) των εργαζομένων που αρνούνται τη διευθέτηση, 
που έχει συμφωνηθεί συλλογικά και η άρνησή τους δεν 
είναι αντίθετη με την καλή πίστη, σύμφωνα με την περ. β’ 
της παρ. 1 και την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 41 του 
ν. 1892/1990, καθώς και των εργαζομένων που δεν υπέ-
βαλαν αίτημα για διευθέτηση, σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 41 του ν. 1892/1990, αν και τους ζητήθηκε 
από τον εργοδότη,

γιδ) των εργαζομένων που ασκούν το δικαίωμα απο-
σύνδεσης της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 
(Α’ 66). 

2. Αν ο εργαζόμενος αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου 
πραγματικά περιστατικά ικανά να στηρίξουν την πεποί-
θηση ότι η απόλυση έγινε για κάποιον από τους λόγους 
της παρ. 1, εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι 
η απόλυση δεν έγινε για τον προβαλλόμενο λόγο.

3. Eάν η απόλυση πάσχει για λόγο διαφορετικό από 
τους λόγους της παρ. 1, το δικαστήριο, αντί οποιασδήπο-
τε άλλης συνέπειας, μετά από αίτημα είτε του εργαζομέ-
νου είτε του εργοδότη, επιδικάζει υπέρ του εργαζομένου 
ποσό πρόσθετης αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των τακτικών αποδοχών τριών (3) μηνών 
ούτε μεγαλύτερο του διπλάσιου της κατά νόμο αποζη-
μίωσης, λόγω καταγγελίας κατά τον χρόνο απόλυσης. 
Το αίτημα υποβάλλεται από τον εργαζόμενο ή από τον 
εργοδότη σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης, σε πρώτο 
ή δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Κατά τον καθορισμό 
του ποσού της πρόσθετης αποζημίωσης, το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη του ιδίως, την ένταση του πταίσματος 
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του εργοδότη και την περιουσιακή και οικονομική κα-
τάσταση του εργαζομένου και του εργοδότη.

4. Ο εργαζόμενος που επικαλείται ελάττωμα της κα-
ταγγελίας κατά την παρ. 1 δικαιούται να ζητήσει, αντί για 
την αναγνώριση ακυρότητας της καταγγελίας και την 
επέλευση των συνεπειών της ακυρότητας, την επιδίκαση 
της πρόσθετης αποζημίωσης της παρ. 3.

5. Εάν κατά την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης 
εργασίας δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98) και με εξαίρεση την 
καταβολή της αποζημίωσης απολύσεως, το κύρος της 
καταγγελίας ισχυροποιείται, εφόσον ο εργοδότης κα-
λύψει την τυπική παράλειψη εντός προθεσμίας ενός (1) 
μηνός από την επίδοση της σχετικής αγωγής ή από την 
υποβολή αιτήματος επίλυσης εργατικής διαφοράς. Στην 
περίπτωση, που η πλήρωση των συγκεκριμένων προϋ-
ποθέσεων γίνει μετά την ως άνω προθεσμία, η πλήρωση 
αυτή λογίζεται ως νέα καταγγελία και η προηγούμενη 
ως ανυπόστατη. 

Όταν το ποσό της αποζημίωσης υπολείπεται του 
ποσού της νόμιμης αποζημίωσης, λόγω προφανούς 
σφάλματος ή εύλογης αμφιβολίας ως προς τη βάση 
υπολογισμού αυτής, δεν αναγνωρίζεται η ακυρότητα 
της καταγγελίας, αλλά διατάσσεται η συμπλήρωση της 
αποζημίωσης καταγγελίας. 

6. Σε αγωγή που περιέχει αίτημα για πρόσθετη απο-
ζημίωση της παρ. 3 κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος της 
παρ. 4, δεν μπορεί να σωρεύεται αίτημα για την αναγνώ-
ριση της ακυρότητας της καταγγελίας και την επέλευση 
των εννόμων συνεπειών της ακυρότητας, εφόσον τα 
δύο αιτήματα στηρίζονται στην ίδια ιστορική και νομική 
βάση. Σώρευση των δύο αιτημάτων κατά παράβαση του 
προηγούμενου εδαφίου, ακόμη και επικουρική, οδηγεί 
στην απόρριψη αμφοτέρων ως απαράδεκτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 67
Τηλεργασία - Αντικατάσταση
του άρθρου 5 του ν. 3846/2010

Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Τηλεργασία είναι η εξ αποστάσεως παροχή της 
εξαρτημένης εργασίας του εργαζομένου και με τη χρή-
ση της τεχνολογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας 
πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απα-
σχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από 
τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

2. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και 
εργαζομένου, κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση 
της σύμβασης εργασίας. 

3. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον η εργασία μπορεί να παρα-
σχεθεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρ-
μόζεται: 

α) Μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων 
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και για 
όσο χρόνο διαρκούν οι λόγοι αυτοί. 

β) Μετά από αίτηση του εργαζόμενου, σε περίπτωση 
τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του, ο οποίος θα 
αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις 
εγκαταστάσεις του εργοδότη και για όσο χρόνο διαρκεί 
ο κίνδυνος αυτός. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δια-
φωνεί, ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της 
διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 3Β του ν. 3996/2011 (Α’ 170). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Υγείας, καθορίζονται οι παθή-
σεις, τα νοσήματα ή οι αναπηρίες του εργαζόμενου, που 
μπορούν να τεκμηριώσουν τον κίνδυνο της υγείας του, 
καθώς και τα δικαιολογητικά, οι αρμόδιοι φορείς και η 
διαδικασία για την τεκμηρίωση του κινδύνου αυτού. 

4. Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει 
το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη 
μορφή αυτή εργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού, 
εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του 
εργαζομένου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του 
εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών. Παρέ-
χει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή 
της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει 
τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποι-
ούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε 
περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις 
συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός εάν στη 
σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται διαφορετικά. 
Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο τρόπος 
χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη 
του ως άνω κόστους, καθώς και του κόστους, σε μη-
νιαία βάση, της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας 
του εργαζομένου. Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν 
αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική 
επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέ-
λος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές 
εργοδότη ή εργαζομένου, υπολογίζονται αναλογικώς 
προς τη συχνότητα και τη διάρκεια της τηλεργασίας, την 
παροχή ή όχι εξοπλισμού και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

5. Επιπλέον των υποχρεώσεων κατά το π.δ. 156/1994 
(Α’ 102), εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τη-
λεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
στον εργαζόμενο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, 
περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τους όρους εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της 
τηλεργασίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:

α) Το δικαίωμα αποσύνδεσης της παρ. 10.
β) Την ανάλυση του πρόσθετου κόστους, με το οποίο 

επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τη-
λεργασία, ιδίως, το κόστος τηλεπικοινωνιών, του εξοπλι-
σμού και της συντήρησής του και τους τρόπους κάλυψής 
του από τον εργοδότη.

γ) Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλι-
σμό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει 
ο εργοδότης και τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, 
συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξο-
πλισμού αυτού.
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δ) Οποιουσδήποτε περιορισμούς στη χρήση του εξο-
πλισμού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο 
και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.

ε) Συμφωνία περί τηλετοιμότητας, τα χρονικά όρια αυ-
τής και τις προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζομένου.

στ) Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασί-
ας και τις διαδικασίες αναγγελίας εργατικού ατυχήματος, 
που ο τηλεργαζόμενος τηρεί, σύμφωνα με την παρ. 9.

ζ) Την υποχρέωση για προστασία των επαγγελματικών 
δεδομένων, καθώς και των προσωπικών δεδομένων του 
τηλεργαζομένου και τις ενέργειες και διαδικασίες που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

Όσα από τα παραπάνω στοιχεία δεν αφορούν εξατομι-
κευμένα στον εργαζόμενο μπορούν να γνωστοποιούνται 
και μέσω ανάρτησης στο εσωτερικό δίκτυο η/υ (intranet) 
της επιχείρησης ή κοινοποίησης σχετικής επιχειρησιακής 
πολιτικής.

6. Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς 
απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας του τηλεργα-
ζομένου ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης 
μορφής απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο, 
με τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία μπορεί 
να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απα-
σχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με απασχόληση 
στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

7. Με την επιφύλαξη των διαφοροποιήσεων που οφεί-
λονται στη φύση της τηλεργασίας, οι τηλεργαζόμενοι 
έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με 
τους συγκρίσιμους εργαζομένους εντός των εγκαταστά-
σεων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, ιδίως, σε σχέση 
με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξι-
ολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληρο-
φορίες που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση και 
επαγγελματική τους εξέλιξη, τη συμμετοχή σε σωματεία, 
τη συνδικαλιστική τους δράση και την απρόσκοπτη και 
εμπιστευτική επικοινωνία τους με τους συνδικαλιστικούς 
τους εκπροσώπους.

8. Ο εργοδότης ελέγχει την απόδοση του εργαζομένου 
κατά τρόπο, που σέβεται την ιδιωτική του ζωή και είναι 
σύμφωνος με την προστασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται η χρήση της κάμερας 
(web cam) για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζο-
μένου.

9. Ο εργοδότης πληροφορεί τον τηλεργαζόμενο για 
την πολιτική της επιχείρησης, όσον αφορά στην υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, η οποία περιλαμβάνει ιδίως 
τις προδιαγραφές του χώρου τηλεργασίας, τους κανόνες 
χρήσης οθονών οπτικής απεικόνισης, τα διαλείμματα, τα 
οργανωτικά και τεχνικά μέσα της παρ. 10 και κάθε άλλο 
αναγκαίο στοιχείο. Ο τηλεργαζόμενος υποχρεούται να 
εφαρμόζει τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια 
στην εργασία και να μην υπερβαίνει το ωράριο εργασίας 
του. Κατά την παροχή τηλεργασίας από τον τηλεργα-
ζόμενο τεκμαίρεται, ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί 
τις παραπάνω προδιαγραφές και ότι ο τηλεργαζόμενος 
τηρεί τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας.

10. Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, 
το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλή-
ρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως, να μην 

επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφω-
νήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε 
οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου ερ-
γασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του. 
Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλερ-
γαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης. 
Τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, που απαιτούνται για 
να εξασφαλίσουν την αποσύνδεση του τηλεργαζομέ-
νου από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και εργα-
σίας αποτελούν υποχρεωτικούς όρους της σύμβασης 
τηλεργασίας και συμφωνούνται μεταξύ του εργοδότη 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση 
ή εκμετάλλευση. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, 
τα μέσα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται από 
τον εργοδότη και γνωστοποιούνται από αυτόν σε όλους 
τους εργαζόμενους.

11. Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία 
τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του ερ-
γοδότη, δηλώνονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

12. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά 
από γνώμη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται οι ειδικότεροι 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας, καθώς 
και τα ελάχιστα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, που εξα-
σφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης, η 
δήλωση του ωραρίου τηλεργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», η 
διαδικασία ελέγχου εκ μέρους της Επιθεώρησης Εργασί-
ας και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Ιδίως, ορίζεται η πρόσβαση της 
Επιθεώρησης Εργασίας και των λοιπών ελεγκτικών αρ-
χών στα μεταδεδομένα και τα δεδομένα της επικοινωνί-
ας της επιχείρησης και του εργαζομένου μέσω ιδιωτικών 
ή δημόσιων δικτύων τηλεφωνίας ή διαδικτύου και μετά-
δοσης ψηφιακών δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη 
για να ελέγχεται η τήρηση του ωραρίου εργασίας και εν 
γένει της εργατικής νομοθεσίας κατά την τηλεργασία, 
με διασφάλιση του επιχειρηματικού απορρήτου και των 
προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

Άρθρο 68
Ψηφιακές πλατφόρμες

«Ψηφιακές πλατφόρμες» καλούνται οι επιχειρήσεις 
που ενεργούν είτε απευθείας είτε ως μεσάζοντες και 
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συνδέουν παρόχους 
υπηρεσιών ή επιχειρήσεις ή τρίτους με χρήστες ή πε-
λάτες ή καταναλωτές και διευκολύνουν τις μεταξύ τους 
συναλλαγές ή συναλλάσσονται απευθείας μαζί τους.

Άρθρο 69
Συμβατική σχέση ψηφιακών πλατφορμών 
με παρόχους υπηρεσιών

1. Οι ψηφιακές πλατφόρμες συνδέονται με τους παρό-
χους υπηρεσιών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή 
συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

2. Η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και πα-
ρόχου υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι δεν είναι εξαρτημένης 
εργασίας, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών δικαιούται, βά-
σει της σύμβασής του, σωρευτικά:

Ψηφιακές πλατφόρμες
Άρθρο 68Άρθρο 68

Άρθρο 69
Συμβατική σχέση ψηφιακών πλατφορμών 
Άρθρο 69
Συμβατική σχέση ψηφιακών πλατφορμών 
με παρόχους υπηρεσιών
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α) Να χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υποκατάστα-
τους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει 
να προσφέρει. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται, ακόμη 
και αν η ψηφιακή πλατφόρμα αξιώνει οι υπεργολάβοι 
και υποκατάστατοι του παρόχου υπηρεσιών να έχουν 
υποβληθεί σε εκπαίδευση ή να φέρουν στολή ή να τη-
ρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας ή να έχουν τύχει 
των κατάλληλων εξετάσεων υγείας και γενικότερα να 
συμμορφώνονται προς τους γενικούς όρους παροχής 
υπηρεσιών, υγιεινής και ασφάλειας που ισχύουν για τους 
παρόχους υπηρεσιών, που συνδέονται συμβατικώς με τη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

β) Να επιλέγει τα διάφορα έργα που η ψηφιακή πλατ-
φόρμα του προτείνει να αναλάβει ή να θέτει μονομερώς 
ο ίδιος τον μέγιστο αριθμό τέτοιων έργων που εκάστοτε 
θα αναλαμβάνει, ο οποίος μπορεί και να μεταβάλλεται, 
υπό την προϋπόθεση ότι πάντοτε καθορίζεται μονομε-
ρώς από τον ίδιο.

γ) Να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του προς 
οποιονδήποτε τρίτο ή να εκτελεί έργα για οποιονδή-
ποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστών της 
ψηφιακής πλατφόρμας.

δ) Να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπη-
ρεσιών του, εντός δεδομένων χρονικών πλαισίων, προ-
σαρμόζοντάς τον στις προσωπικές του ανάγκες και όχι 
με βάση τα συμφέροντα της ψηφιακής πλατφόρμας. 

Άρθρο 70
Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων 
υπηρεσιών - φυσικών προσώπων

1. Πάροχοι υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και 
συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανε-
ξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, δικαιούνται να συστήνουν 
οργανώσεις, με σκοπό την προώθηση των επαγγελματι-
κών συμφερόντων τους. 

2. Πάροχοι υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και 
συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανε-
ξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, έχουν δικαίωμα απεργίας, 
το οποίο ασκούν οι οργανώσεις της παρ. 1. Τα άρθρα 
19 έως 22 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) εφαρμόζονται ανα-
λογικώς.

3. Οι οργανώσεις της παρ. 1 δικαιούνται να διαπραγ-
ματεύονται συλλογικώς και να καταρτίζουν συλλογικές 
συμφωνίες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 1876/1990 (Α’ 27).

Άρθρο 71
Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών 

1. Οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν έναντι των παρόχων 
υπηρεσιών, που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται 
μαζί τους με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έρ-
γου, τις ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγιεινής και ασφά-
λειας που θα είχαν έναντι αυτών, αν συνδέονταν μαζί 
τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, της σχετικής 
νομοθεσίας εφαρμοζομένης αναλογικώς.

2. Το άρθρο 56 του ν. 4611/2019 (Α’ 75) εφαρμόζεται 
αναλογικά και στους παρόχους υπηρεσιών που είναι φυ-
σικά πρόσωπα και συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες 
με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου για τη 

διανομή ή μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων. Λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σχέσης μεταξύ πα-
ρόχου υπηρεσιών και συνεργατικής ψηφιακής πλατφόρ-
μας, επιτρέπεται να συμφωνείται, αντί για την παροχή 
προστατευτικού κράνους, να αποδίδεται η αξία του με 
προσαύξηση συγκεκριμένου ποσού επί συγκεκριμένου 
αριθμού διανομών ή μεταφορών. Με αντίστοιχο τρόπο 
αποδίδεται και η προσαύξηση του δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) επί του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού σε περί-
πτωση χρήσης ιδίου μέσου. Με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζεται κάθε 
λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας, ιδίως, τα ποσά 
και η συχνότητα των προσαυξήσεων των δύο προηγού-
μενων εδαφίων.

Άρθρο 72
Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων 
υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους

Πριν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών, οι 
ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να παραδίδουν στους 
παρόχους των υπηρεσιών, που συνδέονται μαζί τους 
με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, σε ψη-
φιακή ή έγγραφη μορφή, καθώς και μέσω διαδικτύου, 
αντίγραφο της μεταξύ τους σύμβασης, η οποία περιέχει, 
ιδίως, αναφορά στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που 
πρόκειται να παράσχουν, τα δικαιώματα συλλογικής ορ-
γάνωσης και τις υποχρεώσεις της πλατφόρμας για την 
υγιεινή και ασφάλεια των παρόχων που προβλέπονται 
στη νομοθεσία. Η σύμβαση περιλαμβάνει, επιπλέον, τα 
μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα των παρόχων υπηρεσιών, που λαμβάνει η ψηφι-
ακή πλατφόρμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Άρθρο 73
Σκοπός και λειτουργία

1. Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) 
της υποπαρ. ΙΑ.3. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α’ 107) αναβαθμίζεται, απλουστεύεται και 
μετεξελίσσεται ψηφιακά σε πληροφοριακό σύστημα με 
την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ). Tο Πληρο-
φοριακό Σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr).

2. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ υποβάλλονται, σε ψηφιακή μορ-
φή, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εποπτεία 
της αγοράς εργασίας και ιδίως τα παρακάτω:

α) η σύμβαση εργασίας και η αναγγελία πρόσληψης 
του εργαζομένου,

β) κάθε τροποποίηση της σύμβασης εργασίας και η 
σχετική δήλωση μεταβολών στοιχείων της εργασιακής 
σχέσης του εργαζομένου με το έντυπο «Δήλωση Στοι-
χείων Εργασιακής Σχέσης» και ιδίως τα στοιχεία που σχε-
τίζονται με μεταβολή αποδοχών, μετατροπή σύμβασης 
ορισμένου χρόνου σε αορίστου, μετατροπή μερικής-εκ 
περιτροπής σε πλήρη απασχόληση, αλλαγή ειδικότητας, 
μεταβολή προσώπου του εργοδότη, ωράριο εργασίας 

Άρθρο 70Άρθρο 70
Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων 
υπηρεσιών - φυσικών προσώπων

Άρθρο 71Άρθρο 71
Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών 

Άρθρο 72Άρθρο 72
Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων 
υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους
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στο πλαίσιο συστήματος διευθέτησης του χρόνου ερ-
γασίας, 

γ) η κτήση ή η απώλεια μιας από τις ιδιότητες της 
περ. α του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Δι-
εθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), δ) η 
αναγγελία της λύσης της σύμβασης εργασίας (απόλυση 
ή οικειοθελής αποχώρηση ή λήξη συμφωνημένου χρό-
νου ή κοινή συμφωνία) που γίνεται με την υποβολή του 
εντύπου «Έντυπο λύσης της Σχέσης Εργασίας»,

ε) ο ετήσιος πίνακας προσωπικού του άρθρου 16 του 
ν. 2874/2000 (Α’ 286),

στ) το μητρώο παραβατικότητας,
ζ) το «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων - ΠΕΡ-

ΣΕΑΣ».
3. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τηρούνται μητρώα και καταχω-

ρούνται ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με την άσκη-
ση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων και ιδίως τα παρακάτω: 

α) το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), 

β) το Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.
ΜΗ.Ο.Ε.).

4. Είναι δυνατόν μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ να καταρ-
τίζονται και να τροποποιούνται συμβάσεις εργασίας. Η 
κατάρτιση σύμβασης εργασίας μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ 
υποκαθιστά τον έγγραφο τύπο.

5. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καταχωρίζεται υποχρεωτικά η 
αναγωγή των αμοιβών, μισθών ή ημερομισθίων σε αμοι-
βή ανά ώρα εργασίας.

Άρθρο 74
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

1. Επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να διαθέ-
τουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρη-
σης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα 
συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, 
με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

2. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται 
με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με τη χρήση 
της, καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑ-
ΝΗ ΙΙ κάθε μεταβολή που αφορά στον χρόνο εργασίας 
των εργαζομένων, όπως ιδίως, η ώρα έναρξης και λήξης 
της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου 
ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια. 

3. Τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δια-
σταυρώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται στην 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλεται 
από την επιχείρηση. Είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη 
προσυμπλήρωση της Α.Π.Δ. από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ βάσει 
των στοιχείων που εισάγονται με τη χρήση της Ψηφιακής 
Κάρτας Εργασίας.

4. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αξιοποιείται από την 
Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωρα-
ρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο 
σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργα-
ζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον 
εργοδότη πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) 
ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψη-

φιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός 
χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, διαπιστωθεί 
η παράβαση της παρούσας επιβάλλεται προσωρινή δια-
κοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών.

Άρθρο 75
Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων 
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εκπρόθεσμα 

1. Κάθε εργοδότης που δεν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα 
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έντυπο για το οποίο έχει υποχρέωση 
υποβολής, δύναται να το υποβάλλει εκπροθέσμως. 

2. Κάθε εργοδότης δύναται, με τροποποιητική υπο-
βολή, ηλεκτρονικώς, να προβεί σε διόρθωση στοιχείων 
εντύπου που έχει ήδη υποβάλει.

Άρθρο 76
Ενιαίοι κωδικοί και μητρώα μεταξύ 
Επιθεώρησης Εργασίας e-ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ

Για την απλούστευση των διαδικασιών, μετά τη θέση σε 
λειτουργία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, αντιστοιχίζονται, ενοποι-
ούνται, ομογενοποιούνται και συγχρονίζονται οι κωδικοί 
και τα μητρώα μεταξύ Επιθεώρησης Εργασίας, e-Ε.Φ.Κ.Α. 
και Ο.Α.Ε.Δ. και οι κωδικοί ειδικοτήτων και επαγγελμάτων 
μεταξύ ΕΡΓΑΝΗ, Α.Α.Δ.Ε., e-ΕΦΚΑ και Ο.Α.Ε.Δ..

Άρθρο 77
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών 
συστημάτων

Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό 
Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας που τη-
ρείται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), τον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
τον Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας 
(ΑΠ.Κ.Ο.), την Επιτελική Δομή της Εργασίας του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και κάθε άλλον 
φορέα που είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση της 
ανεργίας, τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση, την ανάπτυ-
ξη δεξιοτήτων για την ένταξη και την κινητικότητα στην 
αγορά εργασίας, καθώς και την κατάρτιση των επαγ-
γελματικών προγραμμάτων και λειτουργεί ως κόμβος 
διασταυρώσεων.

Άρθρο 78
Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών 
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ - 
Τροποποίηση των περ. α’ και β’ του άρθρου 80 
του ν. 4144/2013

Στην παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) 
τροποποιούνται η περ. α’ ως προς την προσθήκη δεύ-
τερου εδαφίου σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στον 
εργοδότη για παράλειψη καταχώρησης μεταβολών σε 
ωράριο ή χρόνο εργασίας εργαζομένων, η περ. β’ ως 
προς την προσθήκη πρώτου εδαφίου σχετικά με τις 
μεταβολές σε ωράριο και χρόνο εργασίας των απασχο-
λούμενων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και η παρ. 1 
διαμορφώνεται ως εξής: 
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«1.α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου 
ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και τη 
νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων, το 
αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης 
του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας 
και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας 
από τους εργαζομένους, καθώς και πριν την έναρξη της 
υπερωριακής απασχόλησης. Όταν διαπιστώνεται από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση 
του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει 
καταχωρηθεί πριν από την έναρξη πραγματοποίησής 
της, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε 
βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 
24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α’ 170). 

β. Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών 
αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία εί-
ναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο 
και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, 
καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν 
οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, 
που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 
και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε 
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη 
νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, 
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος 
κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Όταν διαπι-
στώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή 
τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς 
αυτή να έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 15 ημέρες 
μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, 
επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος 
του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 
28 του ν. 3996/2011.».

Άρθρο 79
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων καθορίζεται το ελάχιστο ποσό της 
παρ. 4 του άρθρου 67, ιδίως με βάση τη συχνότητα και 
διάρκεια της τηλεργασίας, την παροχή ή όχι εξοπλισμού 
από τον εργοδότη, την απευθείας κάλυψη εξόδων από 
τον εργοδότη ή όχι και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
δύναται να ρυθμίζεται κάθε τεχνικό ζήτημα που αφορά 
στη λειτουργία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τη διαλειτουργικό-
τητά του με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

3. Με όμοια απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε τε-
χνικό ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την 
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, τεχνικά ζητήματα σχετικά με 
την πιστοποίηση των χρηστών, καθώς και την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ρυθμί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 73.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ορίζονται:

α) τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εποπτεία 
της αγοράς εργασίας και την άσκηση των συνδικαλιστι-
κών δικαιωμάτων, τα οποία θα καταχωρίζονται ψηφιακά 
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, πέρα από τα αναφερόμενα στις παρ. 3 
και 4 του άρθρου 73,

β) οι επιχειρήσεις, προσδιοριζόμενες κατά κλάδο, 
αριθμό προσωπικού, γεωγραφική περιφέρεια ή οποιο-
δήποτε άλλο κριτήριο, οι οποίες υποχρεούνται να κατα-
χωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καθώς 
και ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης αυτής,

γ) οι κλάδοι, το μέγεθος και το είδος των επιχειρήσε-
ων στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της ψηφιακής 
κάρτας εργασίας και οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης, οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της,

δ) η δυνατότητα αυτοματοποιημένης προσυμπλήρω-
σης της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) βάσει 
των καταχωρήσεων που γίνονται με χρήση της Ψηφιακής 
Κάρτας Εργασίας,

ε) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπρόθεσμης υπο-
βολής των στοιχείων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και κάθε λεπτο-
μέρεια που απαιτείται για την εφαρμογή του άρθρου 75,

στ) τα στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργα-
ζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 
2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως 
της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 2269/1920 (Α’ 145),

ζ) η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστο-
ποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του άρθρου 78.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
δύναται να καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λε-
πτομερειακά μέτρα που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο 
της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας από τις συ-
νεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες, ιδίως της σχετικής με 
τον χαρακτηρισμό της σχέσης τους με τους παρόχους 
υπηρεσιών.

Άρθρο 80
Μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’

1. Οι επιχειρήσεις που συντάσσουν τις οικονομικές 
τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή ή τα ελληνικά λογι-
στικά πρότυπα προσαρμόζουν, αντιστοίχως, τις προβλέ-
ψεις αποζημίωσης προσωπικού και λοιπές υποχρεώσεις 
(IAS 37 και 19) και τις προβλέψεις αποζημίωσης προσω-
πικού λόγω εξόδου (λογαριασμός 44.00) στο άρθρο 63 
μέχρι τη λήξη της επόμενης από την τρέχουσα κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος χρήσεως.

2. Τo άρθρο 64 ισχύει από την 1η.1.2022.
3. Το άρθρο 66 εφαρμόζεται για καταγγελίες που γίνο-

νται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 74 

επιβάλλονται δύο (2) μήνες μετά την έκδοση της από-
φασης της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 79, σύμφωνα 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Τουρισμού

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


