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Νέος Νόμος για Εργατικά Θέματα 

 

Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή νέος νόμος που επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε θέματα ατομικού 
και συλλογικού εργατικού δικαίου. Στο παρόν αναλύονται τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν 
στις ατομικές συμβάσεις εργασίας. 

 

Διευθέτηση ωραρίου εργασίας – Υπερωρίες – Διάλειμμα – Κυριακάτικη  ανάπαυση 

• Επιτρέπεται εφεξής η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με υπέρβαση της 8ωρης ημερήσιας 
απασχόλησης και με ατομική συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, κατόπιν αιτήματος του 
τελευταίου, χωρίς επιπλέον αμοιβή για τις ώρες επιπρόσθετης απασχόλησης. Σε αυτή την 
περίπτωση μπορεί να συμφωνηθεί και 4ήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 

• Αυξάνεται ο αριθμός των υπερωριών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σε 150 κατ’ έτος 
(από 96 που ίσχυαν μέχρι σήμερα στη βιομηχανία και από 120 στους λοιπούς κλάδους). 

• Η προσαύξηση της παράνομης υπερωρίας ανέρχεται σε 120% του καταβαλλόμενου 
ωρομισθίου από το 80% που ίσχυε. 

• Το διάλειμμα θα πρέπει να χορηγείται μετά από 4 (και όχι 6) ώρες εργασίας. 

• Διευρύνεται η λίστα επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν θα ισχύει η υποχρεωτική ανάπαυση 
εργαζομένων την Κυριακή, όπως ενδεικτικά εταιρείες logistics, data centers, εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου και security. 

 

Θέματα απολύσεων 

• Προβλέπονται ρητά οι λόγοι ακυρότητας της απόλυσης εργαζομένου. Περαιτέρω ορίζεται ότι 
αν απολυθείς εργαζόμενος αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου ότι η απόλυσή του είναι άκυρη 
λόγω συνδρομής των λόγων ακυρότητας που προβλέπονται στο νόμο, τότε εναπόκειται στον 
εργοδότη να ανταποδείξει ότι η απόλυση δεν έγινε για τον προβαλλόμενο λόγο. 

• Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με προειδοποίηση, ο εργοδότης 
δύναται να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, 
μερικώς ή πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, οι αποδοχές του εργαζόμενου καταβάλλονται 
κανονικά μέχρι την εκπνοή του χρόνου προειδοποίησης και ο εργοδότης δεν καθίσταται 
υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας. 

Ο εργαζόμενος έχει αντίστοιχα 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 αποζημίωσης. 

• Ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση επαναπρόσληψης και πληρωμής μισθών 
υπερημερίας σε περίπτωση ακύρωσης της απόλυσης από το δικαστήριο για άλλο λόγο από 
αυτούς που προβλέπονται στο νόμο, εφόσον καταβάλει μια πρόσθετη αποζημίωση, η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις αποδοχές 3 μηνών, ούτε μεγαλύτερη από το διπλάσιο 
της αποζημίωσης απόλυσης. 

• Εξομοιώνονται οι εργατοτεχνίτες με τους υπαλλήλους ως προς τις προϋποθέσεις και την 
αποζημίωση απόλυσης. 

• Όταν το ποσό της αποζημίωσης υπολείπεται του ποσού της νόμιμης αποζημίωσης λόγω 
προφανούς σφάλματος ή εύλογης αμφιβολίας ως προς τη βάση υπολογισμού αυτής, η 
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας δεν ακυρώνεται αλλά διατάσσεται η συμπλήρωσή της. 

 

Θέματα ετήσιας τακτικής αδείας και ειδικών αδειών 
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• Το ήμισυ της άδειας αναψυχής, θα χορηγείται υποχρεωτικά από 1/5 έως 30/09. Η δικαιούμενη 
κατ’ έτος άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι τις 31/3 του επόμενου έτους. 

• Η άδεια άνευ αποδοχών μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για ένα 
έτος με δυνατότητα ανανέωσης, οδηγεί δε σε αναστολή της εργασίας και στη μη οφειλή 
ασφαλιστικών εισφορών. 

• Με ενσωμάτωση κοινοτικών Οδηγιών θεσπίζονται νέες ειδικές άδειες για γονείς και φροντιστές, 
όπως η άδεια 14 ημερών νέου πατέρα, η άδεια 2 ημερών για λόγους ανωτέρας βίας και η άδεια 
7 ημερών για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

 

Λοιπά θέματα (τηλεργασία, βία και παρενόχληση στην εργασία, προσωπικό ψηφιακών 
πλατφόρμων, ψηφιακή κάρτα εργασίας) 

• Επαναδιατυπώνεται το πλαίσιο για την τηλεργασία, που δύναται να υιοθετηθεί με σχετική 
συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου, εκτός αν συντρέχει λόγος προστασίας της δημόσιας 
υγείας, οπότε επιβάλλεται μονομερώς με απόφαση του εργοδότη. Με υπουργική απόφαση θα 
καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες ως προς το καθεστώς της τηλεργασίας, ενώ προβλέπεται 
ρητά το δικαίωμα αποσύνδεσης, δηλ. αποχής από την τηλεργασία εκτός ωραρίου εργασίας 
και στις άδειες. 

• Κυρώνεται Διεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της 
εργασίας. 

• Θεσμοθετείται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (άρθρο 74), δηλαδή ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
μέτρησης του χρόνου εργασίας άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό σε πραγματικό χρόνο 
με το ΕΡΓΑΝΗ. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της 
ψηφιακής κάρτας. 
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New Law on Employment Matters 

 

The Greek Parliament recently voted a new law, regulating significant labor matters, including, among 
others the following [issues pertaining to trade unions’ issues are not included in the present]: 

 

Arrangement of working hours – overtimes-break- employment on Sundays 

• The arrangement of the working hours may be onwards agreed between the employer and the 
employee upon request of the latter, leading to a daily employment exceeding 8 hours and 
without additional payment for the provision of the extra hours worked. In such a case a 4-day 
weekly schedule may be also agreed. 

• The number of overtimes in all sectors of the economy is increased to 150 (from the previous 
96 hours in the industrial sector and the 120 hours applicable to the rest of the businesses). 

• The surcharge of the illegal overtime is equal to 120% of the paid hourly rate (from the 
previously applicable 80%). 

• The break should be granted after 4 (instead of 6) working hours. 

• The list of companies, for which the obligatory rest on Sunday is broadened, indicatively 
including the personnel of logistics companies, data centers, call centers and security. 

 

Dismissals’ matters 

• The reasons for annulling a dismissal are expressly set in law. Moreover, it is provided that if 
a dismissed employee proves in court that the termination is void due to any of the said 
reasons, then the employer should counter prove that the dismissal occurred on another 
ground. 

• In case of termination with a prior notification, the employer may discharge the employee from 
the obligation to offer his work and the latter may be employed by another company, while his 
salary is paid by the terminating employer until the expiration of the notification period. 

• The employer is released from the obligation to rehire an employee and pay all salaries due, 
if the dismissal is annulled by the court, by paying an additional compensation, not less than 
the salaries of 3 months and not higher than the double severance. 

• Blue –collar workers enjoy the same dismissal regime as office employees. 

• When the amount of the severance is less than the one set be law due to an evident mistake, 
the termination is not annulled and the additional payment is ordered. 

   

Annual leave and special leaves 

• Half of the annual leave should be taken obligatorily from 1/5 until 30/09 yearly. The entitlement 
should be exhausted until the 31/3 of the next year. 

• The unpaid leave may be agreed for one year with a renewal option. The obligation to work is 
suspended and no social security contributions are owed. 

• New special leaves for parents and caregivers are introduced from the transposition of EU 
Directives e.g. the 14 days off for new fathers, the 2 days off for extra-ordinary reasons and 
the 7 days off for assisted reproduction. 
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Other matters (remote work, violence and abuse at work, personnel of digital platforms, digital 
work card) 

• The remote work regime is rephrased and it is subject to an agreement between the employer 
and the employee, unless public health reasons necessitate the unilateral imposition by the 
employer. A ministerial decision will specify the details regarding this special type of 
employment, for which the employee’s right to log off is expressly set. 

• An international treaty for the combat of violence and abuse at work is ratified. 

• The employment digital card is introduced, i.e. an electronic system for recording the working 
time, directly linked and interoperational in real time with the ERGANI. A ministerial decision 
will set the details for the implementation of the digital card. 
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