
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της

Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με παρακολούθηση και καταγραφή σε

πραγματικό χρόνο της εργασίας του κάθε εργαζομένου (ωράριο,

υπερωρίες κλπ) 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να διαθέτουν και να

λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας

των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό σε

πραγματικό χρόνο με το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». την «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όπου

θα  δηλώνονται το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία

τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη

Ως τις αρχές του 2022 θα είναι έτοιμη η «μήτρα» της κάρτας

εργασίας, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα υποδέχεται

τις πληροφορίες που θα καταχωρούν ψηφιακά εργαζόμενοι και

εργοδότες 

Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η

ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται

στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν

έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα.  
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Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας - Άρθρο 741.

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021



Θέσπιση πλήρους απασχόληση 40 ωρών εβδομαδιαίως, οι οποίες

κατανέμονται σε 5ήμερη ή 6ήμερη και 8ωρη εργασία

Δικαίωμα εργαζόμενου, κατόπιν αιτήματός του και με έγγραφη

συμφωνία με τον εργοδότη, να ζητήσει να απασχοληθεί πέραν των

οκτώ ωρών ημερησίως, με αντίστοιχη μείωση του ωραρίου του σε

άλλες ημέρες ή και 4ήμερης εβδομαδιαίας απασχόληση εφόσον

συμπληρώνει το όριο των 40 ωρών την εβδομάδα (άρ. 55 & 59).

Υπερεργασία οι ώρες επιπλέον εργασίας, μέγιστο τις 5 ώρες την

εβδομάδα και αμοιβή με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο

προσαυξημένο κατά 20%. 

Υπερωριακή απασχόληση πέραν των 45 ωρών εβδομαδιαίας

εργασίας. 

Αύξηση ορίου επιτρεπόμενων υπερωριών στις 150 ώρες τον χρόνο

(αντί των 120 που ίσχυε) και προσαύξηση για παράνομη υπερωρία

σε 120% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου (αντί του 80% που

ίσχυε).
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2. Επιλογή Ευέλικτου Ωραρίου Απασχόλησης - Άρθρα 55-59

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021



Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά
την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας. Η
τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ
περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με
απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Με την επιφύλαξη των διαφοροποιήσεων που οφείλονται στη φύση
της τηλεργασίας, οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις
ίδιες υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζομένους εντός των
εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, ιδίως, σε σχέση
με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης,
τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες 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. 
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3. Τηλεργασία - Άρθρο 67

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021



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
Εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας 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 το οποίο συνίσταται στο να απέχουν
πλήρως από την παροχή της εργασίας τους ή σε οποιασδήποτε
μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των
νόμιμων αδειών τους. Ο εργοδότης μπορεί να ελέγχει την απόδοση του
εργαζομένου κατά τρόπο, που σέβεται την ιδιωτική του ζωή και είναι
σύμφωνος με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ωστόσο απαγορεύεται η χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο
της απόδοσης του εργαζομένου. 
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Τηλεργασία (συνέχεια) - Άρθρο 67

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021



Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 5.4.1. της Γνώμης 2/2017 της
πρώην Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με την επεξεργασία
δεδομένων στην εργασία48, που τιτλοφορείται «Παρακολούθηση της
κατ’οίκον εργασίας και της τηλεργασίας»49, η χρήση λογισμικού που
έχει τη δυνατότητα π.χ. καταγραφής της ακολουθίας χαρακτήρων
πληκτρολογίου και των κινήσεων του ποντικιού του τηλεργαζόμενου,
καταγραφής στιγμιότυπων του τηλεργαζόμενου, καταγραφής των
χρησιμοποιούμενων εφαρμογών και του χρόνου χρήσης του
τηλεργαζόμενου, καθώς και ενεργοποίησης διαδικτυακών καμερών και
συλλογής του μαγνητοσκοπημένου υλικού του τηλεργαζόμενου, οδηγεί
σε δυσανάλογη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Έτσι, κατά την
ίδια ως άνω Γνώμη 2/2017 είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει ο
εργοδότης νομική βάση στο πλαίσιο έννομου συμφέροντος για τέτοιου
είδους επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων.

(Β) Την ανάλυση του πρόσθετου κόστους, με το οποίο επιβαρύνεται
περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως, το κόστος
τηλεπικοινωνιών, του εξοπλισμού και της συντήρησής του και τους
τρόπους κάλυψής του από τον εργοδότη. 
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Τηλεργασία (συνέχεια) - Άρθρο 67

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021



(Γ) Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό, τον οποίο
διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει ο εργοδότης και τις
διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης
των βλαβών του εξοπλισμού αυτού. 
(Δ) Οποιουσδήποτε περιορισμούς στη χρήση του εξοπλισμού ή
εργαλείων πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο και τις κυρώσεις σε
περίπτωση παραβίασής τους. 
(Ε) Συμφωνία περί τηλετοιμότητας, τα χρονικά όρια αυτής και τις
προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζομένου. 
(ΣΤ) Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας 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 εξατομικευμένα στον εργαζόμενο μπορούν να
γνωστοποιούνται και μέσω ανάρτησης στο εσωτερικό δίκτυο η/υ
(intranet) της επιχείρησης ή κοινοποίησης σχετικής επιχειρησιακής
πολιτικής. 
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Τηλεργασία (συνέχεια) - Άρθρο 67

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021



Άδεια πατρότητας: 14 ημέρες με αποδοχές / παρέχεται και στην

υιοθεσία τέκνου (άρθρο 27)

Γονική άδεια: 4 μήνες για κάθε γονέα, μετ’ αποδοχών οι 2 μήνες

που καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ - ο εργαζόμενος πρέπει να έχει

συμπληρώσει 1 έτος συνεχούς ή διαδοχικής εργασίας στον ίδιο

εργοδότη. (άρθρο 28)

Δικαίωμα επιλογής ευέλικτου ωραρίου, τηλεργασίας, μερικής

απασχόλησης για γονείς και φροντιστές τέκνων έως 12 ετών

(άρθρο 31)

Άδεια 2 ημερών τον χρόνο για λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 30)

Άδεια φροντιστή 5 ημερών κατ’ έτος για παροχή βοήθειας σε

συγγενείς ή σύνοικους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα

υγείας (άρθρο 29)

Δυνατότητα λήψης της άδειας λοχείας (9 εβδομάδες) και της

ειδικής άδειας μητρότητας (6 μήνες) με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ

και στην περίπτωση της υιοθεσίας (αρ. 36 & 37)
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4. Καθεστώς Νέων Αδειών 

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021



Εξάντληση της ετήσιας άδειας αναψυχής έως το τέλος του
πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.  Ειδικότερα
προβλέπεται ότι το ήμισυ της άδειας αυτής θα χορηγείται
υποχρεωτικά εντός του χρονικού διαστήματος από 01/05 έως 30/09
κάθε έτους και ότι η άδεια αναψυχής θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι
τις 31/03 του επόμενου έτους (άρ. 61)
Θέσπιση διαλείμματος μετά τις 4 (αντί για τις 6 ώρες εργασίας)
και για χρονικό διάστημα 15 έως 30 λεπτά (άρ. 56)
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Καθεστώς Νέων Αδειών  (συνέχεια)

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
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 Ρητή απαγόρευση κάθε μορφής βίας και σωματικής, λεκτικής,

ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης που εκδηλώνεται

κατά τη διάρκεια της εργασίας ή που συνδέεται με αυτή. 

Ο εργοδότης υποχρεούται: α) να διερευνά κάθε σχετική

καταγγελία για βία ή παρενόχληση, β) να συνεργάζεται με τις

αρμόδιες αρχές κατά την έρευνα τέτοιων περιστατικών και γ) να

ενημερώνει τους εργαζομένους του σχετικά με τις διαδικασίες που

ακολουθεί για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. 

Οι θιγόμενοι εργαζόμενοι α) υποχρεούνται να ενημερώσουν

προηγουμένως τον εργοδότη εγγράφως, αναφέροντας το

περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που

αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για

τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του (άρ. 12 παρ. 3 και 4) / το

βάρος δε απόδειξης το φέρει ο καταγγελλόμενος (άρ. 15), και β)

δύνανται να προσφύγουν στο αρμόδιο τμήμα της «Επιθεώρησης

Εργασίας» και στο Συνήγορο του Πολίτη. 
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5. Απαγόρευση Παρενόχλησης & Βίας (4 επ.)

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021



Οι επιχειρήσεις θα πρέπει έως την 05/11/2021 και κάθε χρόνο εφεξής να
καθορίζουν από κοινού με τους εργαζομένους τους το προσωπικό
ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας κατά την διάρκεια των απεργιών που
ανέρχεται σε 33%. Απαγορεύεται η κήρυξη απεργίας εάν προηγουμένως
δεν έχει καθοριστεί προσωπικό ασφαλείας ή προσωπικό ελάχιστης
εγγυημένης υπηρεσίας.
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6. Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σε
αντικατάσταση του ΣΕΠΕ (άρ. 102) 

Σύνοψη Νέου Εργασιακού Νόμου 
4808/2021

7. Απεργία και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας 

8. Ρυθμίσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

υποχρέωση εγγραφής συνδικαλιστικών και εργοδοτικών

οργανώσεων σε ηλεκτρονικό μητρώο

δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας σε

συνδικαλιστικές οργανώσεις

υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης απεργίας και στάσεων

εργασίας 

διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων δεν επιθυμούν να

συμμετάσχουν σε απεργία.


