
ΚΟΙΟΘΓΖΑ ΗΑΖ ΤΘΘΟΓΖΗΓ ΡΤΘΙΖΓΖ ΠΟΤ ΔΖΓΠΟΤΚ ΣΕΚ ΣΕΘΓΡΓΑΖΑ 

ΣΖ ΣΡΑΠΓΔΓ. 

 

 Ζ. χκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Κ. 4808/2021 κε ηίηιν «Τηλεργασία - 

Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3846/2010», ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3846/2010 

(Α` 66), ην νπνίν έσο ην 2021, ξχζκηδε θαηά βάζε ην ζεζκφ ηεο ηειεξγαζίαο 

αληηθαηαζηάζεθε σο εμήο: 

  1. Σειεξγαζία είλαη ε εμ απνζηάζεσο παξνρή ηεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, δπλάκεη ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο πιήξνπο, κεξηθήο, εθ πεξηηξνπήο ή άιιεο κνξθήο 

απαζρφιεζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα παξαζρεζεί θαη απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδφηε. 

  2. Ε ηειεξγαζία ζπκθσλείηαη κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ, 

θαηά ηελ πξφζιεςε ή κε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

 3. Ηαη` εμαίξεζε, εθφζνλ ε εξγαζία κπνξεί λα παξαζρεζεί εμ 

απνζηάζεσο, ε ηειεξγαζία κπνξεί λα εθαξκφδεηαη: α) Ιεηά απφ απφθαζε 

ηνπ εξγνδφηε, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε ζπλδξνκή ησλ 

νπνίσλ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθνχλ νη ιφγνη 

απηνί, β) Ιεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ζε πεξίπησζε ηεθκεξησκέλνπ 

θηλδχλνπ ηεο πγείαο ηνπ, ν νπνίνο ζα απνθεπρζεί αλ εξγάδεηαη κέζσ 

ηειεξγαζίαο θαη φρη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ν θίλδπλνο απηφο. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί, ν 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα αηηεζεί ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο απφ ηελ 

Γπηζεψξεζε Γξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3Β ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 170). Ιε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη 
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Τγείαο1, θαζνξίδνληαη νη παζήζεηο, ηα λνζήκαηα ή νη αλαπεξίεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, πνπ κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο πγείαο ηνπ, 

θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, νη αξκφδηνη θνξείο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ2. 

 4. Ηαηά ηελ ηειεξγαζία, ν εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ην θφζηνο3 πνπ 

πξνθαιείηαη ζηνλ εξγαδφκελν απφ ηε κνξθή απηή εξγαζίαο, ήηνη ην θφζηνο 

ηνπ εμνπιηζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί λα γίλεηαη ρξήζε εμνπιηζκνχ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ. Παξέρεη ζηνλ εξγαδφκελν ηερληθή ππνζηήξημε 

γηα ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη αλαιακβάλεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

δαπάλεο επηζθεπήο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή 

ηεο ή λα ηηο αληηθαηαζηήζεη ζε πεξίπησζε βιάβεο. Ε ππνρξέσζε απηή 

αθνξά θαη ζηηο ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ εξγαδφκελν, εθηφο εάλ ζηε 

ζχκβαζε ή ζηε ζρέζε εξγαζίαο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. ηε ζχκβαζε ή ζηε 

ζρέζε εξγαζίαο νξίδεηαη ν ηξφπνο ρξεκαηηθήο απνθαηάζηαζεο εθ κέξνπο 

ηνπ εξγνδφηε ηνπ σο άλσ θφζηνπο, θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο, ζε κεληαία 

βάζε, ηεο ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη 

ζρεηηθέο δαπάλεο δελ απνηεινχλ απνδνρέο, αιιά εθπηπηέα δαπάλε γηα ηελ 

εξγνδνηηθή επηρείξεζε, δελ ππφθεηληαη ζε νπνηνδήπνηε θφξν ή ηέινο νχηε 

νθείινληαη επί απηψλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε ή εξγαδνκέλνπ, 

ππνινγίδνληαη αλαινγηθψο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεξγαζίαο, ηελ παξνρή ή φρη εμνπιηζκνχ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν. 

 5. Γπηπιένλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην π.δ. 156/1994 (Α` 102), εληφο 

νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηειεξγαζίαο ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη 

λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ εξγαδφκελν κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν, 

                                                           
1
 Αξηζκ. 29517 (ΦΓΗ B' 1536/31.03.2022) πγθξφηεζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ζρεδίνπ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3846/2010 (Α' 66). 
2
 Ήδε γηα ηελ παλδεκία covid 19 ίζρπε ε ΤΑ ΔΖΔ//2020 (ΤΑ ΔΖΔΑΠ/Φ.64/420/16446 ΦΓΗ Β 4011 

2020): Ηαζνξηζκφο νκάδσλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα ζνβαξή ινίκσμε COVID 19.  
3
 ΤΑ νηθ. 98490 (ΦΓΗ Β` 5646/03.12.2021): "Ηαζνξηζκφο ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ηεο παξ. 4 ηνπ 

αξζξ. 67 ηνπ λ. 4808/2021 (Α` 101) γηα ηελ ηειεξγαζία". 
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πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνπο φξνπο 

εξγαζίαο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ηεο ηειεξγαζίαο, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 α) Σν δηθαίσκα απνζχλδεζεο ηεο παξ. 10. 

 β) Σελ αλάιπζε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο, κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη 

πεξηνδηθψο ν ηειεξγαδφκελνο απφ ηελ ηειεξγαζία, ηδίσο, ην θφζηνο 

ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπ θαη ηνπο ηξφπνπο 

θάιπςήο ηνπ απφ ηνλ εξγνδφηε. 

 γ) Σνλ αλαγθαίν γηα ηελ παξνρή ηειεξγαζίαο εμνπιηζκφ, ηνλ νπνίν δηαζέηεη 

ν ηειεξγαδφκελνο ή ηνπ παξέρεη ν εξγνδφηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ ηνπ εμνπιηζκνχ 

απηνχ. 

 δ) Οπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, φπσο ην δηαδίθηπν θαη ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζήο ηνπο. 

 ε) πκθσλία πεξί ηειεηνηκφηεηαο, ηα ρξνληθά φξηα απηήο θαη ηηο πξνζεζκίεο 

αληαπφθξηζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 ζη) Σνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο ηειεξγαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

αλαγγειίαο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, πνπ ν ηειεξγαδφκελνο ηεξεί, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 9. 

 δ) Σελ ππνρξέσζε γηα πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ θαη ηηο ελέξγεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 

 Όζα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ αθνξνχλ εμαηνκηθεπκέλα ζηνλ 

εξγαδφκελν κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχληαη θαη κέζσ αλάξηεζεο ζην 

εζσηεξηθφ δίθηπν ε/π (intranet) ηεο επηρείξεζεο ή θνηλνπνίεζεο ζρεηηθήο 

επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο. 

  6. Ε ζπκθσλία πεξί ηειεξγαζίαο δελ ζίγεη ην θαζεζηψο 

απαζρφιεζεο θαη ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ σο πιήξνπο, 



κεξηθήο, εθ πεξηηξνπήο ή άιιεο κνξθήο απαζρφιεζεο, αιιά κεηαβάιιεη κφλν 

ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν εθηειείηαη ε εξγαζία. Ε ηειεξγαζία κπνξεί λα 

παξέρεηαη θαηά πιήξε, κεξηθή ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε, απηνηειψο ή ζε 

ζπλδπαζκφ κε απαζρφιεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδφηε. 

 7. Ιε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ νθείινληαη ζηε 

θχζε ηεο ηειεξγαζίαο, νη ηειεξγαδφκελνη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνπο ζπγθξίζηκνπο εξγαδνκέλνπο εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, ηδίσο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

φγθν εξγαζίαο, ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ηηο 

επηβξαβεχζεηο, ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηρείξεζε, ηελ θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, ηε ζπκκεηνρή ζε 

ζσκαηεία, ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο δξάζε θαη ηελ απξφζθνπηε θαη 

εκπηζηεπηηθή επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο ηνπο 

εθπξνζψπνπο. 

 8. Ο εξγνδφηεο ειέγρεη ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηξφπν, 

πνπ ζέβεηαη ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή θαη είλαη ζχκθσλνο κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηεο θάκεξαο 

(web cam) γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 9. Ο εξγνδφηεο πιεξνθνξεί ηνλ ηειεξγαδφκελν γηα ηελ πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρψξνπ ηειεξγαζίαο, ηνπο 

θαλφλεο ρξήζεο νζνλψλ νπηηθήο απεηθφληζεο, ηα δηαιείκκαηα, ηα 

νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέζα ηεο παξ. 10 θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζηνηρείν. 

Ο ηειεξγαδφκελνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηε λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη λα κελ ππεξβαίλεη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ. 

Ηαηά ηελ παξνρή ηειεξγαζίαο απφ ηνλ ηειεξγαδφκελν ηεθκαίξεηαη, φηη ν 

ρψξνο ηειεξγαζίαο πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαη φηη ν 

ηειεξγαδφκελνο ηεξεί ηνπο θαλφλεο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 



 10. Ο ηειεξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα απνζχλδεζεο, ην νπνίν 

ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκά ηνπ λα απέρεη πιήξσο απφ ηελ παξνρή ηεο 

εξγαζίαο ηνπ θαη ηδίσο, λα κελ επηθνηλσλεί ςεθηαθψο θαη λα κελ απαληά ζε 

ηειεθσλήκαηα, κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ζε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο επηθνηλσλία εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

λφκηκσλ αδεηψλ ηνπ. Απαγνξεχεηαη θάζε δπζκελήο δηάθξηζε ζε βάξνο 

ηειεξγαδνκέλνπ, επεηδή άζθεζε ην δηθαίσκα απνζχλδεζεο. Σα ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέζα, πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνζχλδεζε 

ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ απφ ηα ςεθηαθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη εξγαζίαο 

απνηεινχλ ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ηειεξγαζίαο θαη 

ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ή εθκεηάιιεπζε. ε πεξίπησζε έιιεηςεο 

ζπκθσλίαο, ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε θαη γλσζηνπνηνχληαη απφ απηφλ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 11. Σν σξάξην ηειεξγαζίαο, θαζψο θαη ε αλαινγία ηειεξγαζίαο θαη 

εξγαζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδφηε, δειψλνληαη ζην Π.. «ΓΡΓΑΚΕ». 

 12. Ιε δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Αξρήο 

Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Γπηθνηλσληψλ θαη ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη θαλφλεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο ηειεξγαζίαο, θαζψο θαη ηα ειάρηζηα ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέζα, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απνζχλδεζεο, ε δήισζε ηνπ σξαξίνπ ηειεξγαζίαο ζην Π.. «ΓΡΓΑΚΕ», ε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Γπηζεψξεζεο Γξγαζίαο θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζδίσο, νξίδεηαη 

ε πξφζβαζε ηεο Γπηζεψξεζεο Γξγαζίαο θαη ησλ ινηπψλ ειεγθηηθψλ αξρψλ 

ζηα κεηαδεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα ηεο επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζσ ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ δηθηχσλ ηειεθσλίαο ή 

δηαδηθηχνπ θαη κεηάδνζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε 



γηα λα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ελ γέλεη ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο θαηά ηελ ηειεξγαζία, κε δηαζθάιηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

απνξξήηνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 II. Γπίζεο ζηελ Γ ΣΡΑΠΓΔΩΚ – Ο.Σ.Ο.Γ. 2022 – 2024 θαη εηδηθφηεξα 

ζην άξζξν 3 απηήο αλαθέξεηαη: 

Σειεξγαζία 

1. Γθφζνλ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ην επηηξέπεη, ηα κέξε 

κπνξνχλ λα θαηαξηίζνπλ εγγξάθσο ζπκθσλία ηειεξγαζίαο, ε νπνία ζα 

δηέπεηαη απφ ηνλ λφκν, ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηπρφλ επλντθφηεξεο 

δηαηάμεηο Γπηρεηξεζηαθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Γξγαζίαο. Πέξαλ ησλ 

ξεηψο πξνβιεπφκελσλ ζηε ζπκθσλία, πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηειεξγαζία, δελ ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο 

αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

2. ηε ζπκθσλία ηειεξγαζίαο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 5  παξ. 3 ηνπ λ. 3846/2010, απαηηείηαη ε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ε 

ζπκθσλία ηειεξγαζίαο νκνίσο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε δπλαηφηεηα 

αλάθιεζεο θαη απφ ηα δχν κέξε, θαηφπηλ ηήξεζεο ειάρηζηεο πξνζεζκίαο 15 

εκεξψλ γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη 30 εκεξψλ γηα ηελ Σξάπεδα. 

4. Ε αηηηνινγεκέλε κε απνδνρή απφ ηνλ εξγαδφκελν πξφηαζεο 

ηνπ εξγνδφηε γηα κεηάβαζε ζε ηειεξγαζία/αλαλέσζε ζπκθσλίαο 

ηειεξγαζίαο ή ε αηηηνινγεκέλε άζθεζε απφ απηφλ ηνπ δηθαηψκαηνο 

αλάθιεζεο δελ επηηξέπεηαη λα νδεγνχλ ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο, ή ζε βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

5. Ε ηειεξγαζία παξέρεηαη θαηά θαλφλα απφ ηελ θχξηα θαηνηθία 

ηνπ εξγαδφκελνπ, θαη δπλεηηθά απφ δεπηεξεχνπζα ή άιιε θαηνηθία ηελ 

νπνία ν εξγαδφκελνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη 



απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο θαη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο 

θαη ελ γέλεη νη πξνδηαγξαθέο ηειεξγαζίαο. 

6. Γπηπιένλ ησλ λφκηκα πξνβιεπφκελσλ, ν εξγνδφηεο  

γλσζηνπνηεί ζηνλ εξγαδφκελν, γξαπηά ή κε ειεθηξνληθφ κήλπκα, κέζα ζε 

νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπκθσλίαο ηειεξγαζίαο, 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη εηδηθά ζηελ εθηέιεζε ηεο ηειεξγαζίαο θαη 

θπξίσο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ: α) ζηα πξφζσπα θαη ζηνπο ηξφπνπο 

αλαθνξάο γηα ηερληθά ή άιια δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ή ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ηειεξγαζίαο, β) ζηηο νδεγίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο νθείιεη λα ηεξεί ν 

εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. 

7. Ε ζπκθσλία ηειεξγαζίαο ζα πξνβιέπεη πάληνηε, πιελ 

πεξηπηψζεσλ θηλδχλνπ πγείαο, φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ 

λ.3846/2010, ζπλδπαζκφ εκεξψλ ηειεξγαζίαο θαη θπζηθήο παξνπζίαο. 

Πξνθεηκέλνπ ην ζρήκα εξγαζίαο λα είλαη πξνβιέςηκν θαη ειέγμηκν, ν αξηζκφο 

εκεξψλ ηειεξγαζίαο θαζνξίδεηαη εμαξρήο ζηε ζπκθσλία ηειεξγαζίαο θαη 

ηπρφλ κε ιεθζείζεο εκέξεο δελ κεηαθέξνληαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο 

ζπκπίπηνπλ κε αξγία ή κε λφκηκε άδεηα. 

8. Οη ηειεξγαδφκελνη δελ πθίζηαληαη θακηά απνιχησο δηάθξηζε 

ζε ζρέζε κε ηνπο  εξγαδφκελνπο φκνηαο απαζρφιεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπο, αηνκηθνχο θαη 

ζπιινγηθνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ακνηβήο, ησλ αδεηψλ θαη παξνρψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ινηπνχο εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε, ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε, ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ηεο θαηάξηηζεο θαη 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ηνπ φγθνπ ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο θαη ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο.  

9. Ο ρξφλνο εξγαζίαο, ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ην ζχζηεκα αμηφπηζηεο θαη αθξηβνχο θαηαγξαθήο ηεο, πνπ 



παξακέλεη ζηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε, νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη 

ηνπο φξνπο ησλ θιαδηθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Γξγαζίαο ΟΣΟΓ-

ΣΡΑΠΓΔΩΚ. 

10. Ο εξγαδφκελνο κε ηειεξγαζία ή/θαη θπζηθή παξνπζία, κεηά ην 

πέξαο ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν έρεη ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο κε 

βάζε ηνλ λφκν, ηηο ηζρχνπζεο ζηνλ θιάδν θαη ηελ επηρείξεζε πιινγηθέο 

πκβάζεηο Γξγαζίαο θαη ηελ ηπρφλ επλντθφηεξε αηνκηθή ηνπ ζχκβαζε, έρεη 

δηθαίσκα ζηελ ςεθηαθή απνζχλδεζε θαη ν εξγνδφηεο αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε λα ην δηαζθαιίζεη. Ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνζχλδεζεο εθ 

κέξνπο ηνπ εξγαδφκελνπ δελ έρεη θαλελφο είδνπο επίπησζε ζηελ ππεξεζηαθή 

ηνπ θαηάζηαζε θαη εμέιημε. 

11. Σν δηθαίσκα απνζχλδεζεο ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκα ηνπ 

ηειεξγαδνκέλνπ λα απέρεη πιήξσο απφ ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν (ηδίσο λα κελ επηθνηλσλεί ςεθηαθψο θαη λα κελ 

απαληά ζε ηειεθσλήκαηα, κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηθνηλσλία) εθηφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αδεηψλ ηνπ.   

Ε δπλαηφηεηα απνζχλδεζεο ζα εμαζθαιίδεηαη κε παξνρή επηινγήο 

ζηνλ εξγαδφκελν γηα θάζε εξγαιείν ζπλεξγαζίαο (collaboration tool) θαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο πνπ ζα επηηπγράλνπλ ηελ ηερληθή απνζχλδεζε ηνπ 

ηειεξγαδφκελνπ απφ θάζε κνξθήο ςεθηαθή επηθνηλσλία, φπσο ε 

δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο απνζηνιήο/ιήςεο email θαη ε ελεξγνπνίεζε 

ζίγαζεο εηδνπνηήζεσλ γηα θάζε εξγαιείν ζπλεξγαζίαο. 

12. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ ν 

εξγνδφηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλσλ (DPO) θαη ν εξγαδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε. 



Γηα ηελ νκαιή εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, γίλεηαη θαηάιιειε αμηνιφγεζε θηλδχλνπ κε επίθεληξν ηνπο 

ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο, ηελ αλάγθε ηήξεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνζχλδεζεο ηνπ ηειεξγαδφκελνπ. 

13. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηακνξθψλνπλ πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο κε εμαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο θαη απξφζθνπηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

ηειεξγαδνκέλσλ.  

14. Ηαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο ησλ  

εξγαδνκέλσλ κε ηειεξγαζία, εμαζθαιίδνληαη φινη νη φξνη γηα ηελ ειεχζεξε 

θαη αλεκπφδηζηε επηθνηλσλία κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπο νξγαλψζεηο θαη ε 

άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο, φζν θαη 

γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.   

15. Γηδηθφηεξα ζέκαηα εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηπρφλ απνδεκίσζεο 

ηεο ηειεξγαζίαο πέξαλ ησλ ειάρηζησλ λνκίκσλ, κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη κε 

επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

 

  

 


