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Περύληψη
Η Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανταποκρινϐμενη εκ νϋου με
ευθϑνη ςτην αποςτολό που τησ ϋχει αναθϋςει ο νομοθϋτησ ωσ του Εθνικοϑ Θεςμοϑ για την
προώθηςη και την προςταςύα των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων (ΕΘΑΔ) και του ανεξϊρτητου
ςυμβουλευτικοϑ οργϊνου τησ Πολιτεύασ ςτα θϋματα αυτϊ, παρακολουθεύ τα ζητόματα που
ϊπτονται τησ προώθηςησ και προςταςύασ των ατομικών και ςυλλογικών εργαςιακών
δικαιωμϊτων, καθώσ και των ςυναφών δικαιωμϊτων που ςχετύζονται με την εργαςύα, ϐπωσ
η προςταςύα τησ αξιοπρϋπειασ, τησ υγεύασ και τησ αςφϊλειασ των εργαζϐμενων, ςτο πλαύςιο
και τησ προςαρμογόσ τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ του διεθνοϑσ και ευρωπαώκοϑ
δικαύου για την προςταςύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου. κοπϐσ τησ εύναι η επεξεργαςύα
και διαμϐρφωςη προτϊςεων πολιτικόσ και ςυγκεκριμϋνων ςυςτϊςεων προσ τα αρμϐδια
ϐργανα τησ Πολιτεύασ, και εν προκειμϋνω προσ το Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών
Τποθϋςεων, που θα ςυμβϊλουν αποτελεςματικϊ και χωρύσ καθυςτϋρηςη ςτην ουςιαςτικό
ςυμμϐρφωςη τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ με τισ υποχρεώςεισ τησ Φώρασ που απορρϋουν απϐ
τισ διεθνεύσ και ευρωπαώκϋσ δεςμεϑςεισ που ϋχει αναλϊβει.
Για το ςχολιαςμϐ του παρϐντοσ χΝ και ςε αναγνώριςη του ρϐλου τησ ωσ θεςμοϑ-γϋφυρα
(bridge builder) μεταξϑ του Κρϊτουσ και τησ Κοινωνύασ των πολιτών, η ΕΕΔΑ διοργϊνωςε,
ςτο πλαύςιο του Β΄ Σμόματϐσ τησ για τα Κοινωνικϊ, Οικονομικϊ και Πολιτιςτικϊ Δικαιώματα,
ακρϐαςη προςώπων και φορϋων με θϋμα το υπϐ διαβοϑλευςη εργαςιακϐ νομοςχϋδιο. Κατϊ
την ακρϐαςη αυτό, η οπούα πραγματοποιόθηκε, με ιδιαύτερα μεγϊλη ςυμμετοχό φορϋων και
εμπειρογνωμϐνων, διαδικτυακϊ, ςτισ 25 ΜαϏου 2021, διατυπώθηκαν ςημαντικϋσ
παρατηρόςεισ και προτϊςεισ, ανϊμεςα ςε ϊλλα και για την Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 190 τησ
Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για την εξϊλειψη τησ βύασ και παρενϐχληςησ ςτον κϐςμο τησ
εργαςύασ και την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου
και του υμβουλύου τησ 20ησ Ιουνύου 2019 για την ιςορροπύα μεταξϑ τησ επαγγελματικόσ και
τησ ιδιωτικόσ ζωόσ.
Η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει, παρϐλα αυτϊ, με βαθϑ προβληματιςμϐ, για ακϐμη μύα φορϊ, ϐτι το
παρϐν χΝ δεν τησ κοινοποιόθηκε προκειμϋνου να γνωμοδοτόςει ϋγκαιρα επ’ αυτοϑ, ωσ
οφεύλει ςτο πλαύςιο του θεςμικοϑ τησ ρϐλου.
Λϐγω τησ ςπουδαιϐτητασ των ζητημϊτων που ρυθμύζει το παρϐν χΝ, η ΕΕΔΑ, προωθώντασ
την υιοθϋτηςη μιασ ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο ανθρωποκεντρικόσ και ςυνεποϑσ ωσ προσ
την οφειλϐμενη προςταςύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου προςϋγγιςησ, υποβϊλλει
ςυγκεκριμϋνεσ παρατηρόςεισ και ςυςτϊςεισ, αναδεικνϑοντασ ταυτϐχρονα ςημαντικϊ
ζητόματα που αφοροϑν ςτη διαδικαςύα νομοθϋτηςησ και επιςϑροντασ την προςοχό τησ
Πολιτεύασ ςτην ανϊγκη αποτύμηςησ του ςωρευτικοϑ αντύκτυπου των μϋτρων που ελόφθηςαν
ςτο παρελθϐν τϐςο κατϊ την οικονομικό κρύςη ϐςο και κατϊ την τρϋχουςα υγειονομικό
πανδημικό κρύςη ςτα εργαςιακϊ δικαιώματα.
Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορϊ ςτη διαδικαςύα νομοθϋτηςησ, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι
αποτιμϊται αρνητικϊ η ςωρευτικό ρϑθμιςη περιςςϐτερων του ενϐσ ζητημϊτων βαρϑνουςασ
ςημαςύασ για τα δικαιώματα των εργαζϐμενων, ϐπωσ εύναι η πολυαναμενϐμενη κϑρωςη τησ
ΔΕ 190 ό η ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158, ςε ϋνα και μοναδικϐ χΝ, το οπούο
μϊλιςτα ειςϊγει πολϑ ςοβαρϋσ αλλαγϋσ ςτο νομοθετικϐ πλαύςιο για την προςταςύα τησ
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εργαςύασ, που αλληλεπιδροϑν και περιορύζουν ςωρευτικϊ το επύπεδο προςταςύασ τησ
εργαςύασ ςε ατομικϐ και ςυλλογικϐ επύπεδο. Η ΕΕΔΑ παρατηρεύ ϐτι η προβληματικό αυτό
διαδικαςύα νομοθϋτηςησ ϐχι μϐνο ϋχει ενταθεύ κατϊ την τελευταύα δεκαετύα, αλλϊ τεύνει
πλϋον να αποτελεύ κατϊςταςη με μϐνιμα χαρακτηριςτικϊ. Σο φαινϐμενο μϊλιςτα αυτϐ
επιτεύνεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι το παρϐν χΝ, τϐςο κατϊ την ανϊρτηςό του ςτη Δημϐςια
Διαβοϑλευςη, ϐςο και κατϊ την κατϊθεςό του ςτη Βουλό δεν ςυνοδευϐταν ωσ μϋροσ τησ Ϊκθεςησ
Επιπτώςεων, απϐ κατϊλληλη αιτιολογικό Ϊκθεςη, που να ςυμβϊλλει ςτην κατανϐηςη και την
αποτύμηςη του περιεχομϋνου των ρυθμύςεών του.
Επιπρϐςθετα, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει με απογοότευςη ϐτι, παρϊ τισ επαναλαμβανϐμενεσ
ςυςτϊςεισ τησ για την ανϊγκη αποτελεςματικόσ παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ
των επιπτώςεων τόςο των μϋτρων λιτότητασ, όςο και των περιοριςτικών μϋτρων
που λόφθηκαν για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ COVID-19 ςτην απϐλαυςη των
δικαιωμϊτων του ανθρώπου και ιδύωσ ςτα εργαςιακϊ, ο ςωρευτικϐσ αντύκτυποσ των μϋτρων
αυτών δεν αποτιμόθηκε ποτϋ.
Αναφορικϊ με τισ ειδικϐτερεσ παρατηρόςεισ τησ επύ του χΝ, και πιο ςυγκεκριμϋνα επύ των
Μερών Ι και ΙΙ, η ΕΕΔΑ χαιρετύζει επύ τησ αρχόσ την κύρωςη τησ ΔΕ 190 για τη βύα και την
παρενόχληςη ςτον κόςμο τησ εργαςύασ, εκφρϊζοντασ την πεπούθηςη ϐτι θα ςυμβϊλει ςτην
πρϐληψη των φαινομϋνων αυτών, την τιμωρύα των δραςτών και κυρύωσ την ϋγκαιρη και
κατϊλληλη προςταςύα των θυμϊτων βύασ ό/και παρενϐχληςησ, υπϐ τον ϐρο ϐτι δεν θα μεύνει
ανενεργό και θα ςυνοδευτεύ και απϐ τα κατϊλληλα μϋτρα εφαρμογόσ. Ψςτϐςο, αξιολογεύ
αρνητικϊ τον τρόπο με τον οπούο επιχειρεύται η κύρωςη τησ ΔΕ 190, καθώσ το
κατατεθϋν κεύμενο εμφανύζει ςοβαρϊ ζητόματα ςτα εφαρμοςτικϊ μϋτρα. Η εφαρμογό τησ
ΔΕ 190 αναμϋνεται δυςχερόσ κυρύωσ λϐγω οπιςθοδρϐμηςησ ςε ςχϋςη με το όδη ιςχϑον εθνικϐ
θεςμικϐ πλαύςιο λϐγω αςαφειών, παραλεύψεων και αντιφϊςεων. Παρϊλληλα, ςτισ διατϊξεισ που
ειςϊγουν τουσ οριςμοϑσ για τα φαινϐμενα τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα, παρϊ τη
βελτύωςη ςτο κεύμενο του χΝ που ειςόχθηκε ςτη Βουλό, η ΕΕΔΑ παρατηρεύ με απογοότευςη ϐτι
παραμϋνουν αρκετϊ ζητόματα μη ςυνοχόσ με το υφιςτϊμενο πλαύςιο, ςτο βαθμό που το
παρόν χΝ δεν λαμβϊνει υπόψη του το ενωςιακό δύκαιο και το κεκτημϋνο τησ ΕΕ ςτον
τομϋα τησ βύασ και τησ παρενόχληςησ ςτον κόςμο τησ εργαςύασ. Σαυτϐχρονα, η ΕΕΔΑ
υπογραμμύζει την ανϊγκη αξιοπούηςησ, για την ερμηνεύα και ςυμπλόρωςη τησ ΔΕ 190, τησ
Διεθνοϑσ ϑςταςησ Εργαςύασ 206 για τη βύα και την παρενϐχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει τουσ
βαςικοϑσ εφαρμοςτικοϑσ πυλώνεσ τησ ΔΕ 190 και διαπιςτώνει ϐτι απαιτεύται, μεταξϑ ϊλλων, η
κατϊλληλη διαμϐρφωςη του προςτατευτικοϑ θεςμικοϑ πλαιςύου ςτη βϊςη των γενεςιουργών
λϐγων των ςυμπεριφορών και πρϊξεων βύασ.

Επιπλϋον, ςε ϐ,τι αφορϊ ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ ΔΕ 190 και παρϊ τη ςχετικό διεϑρυνςη
του πεδύου εφαρμογόσ ςτο κεύμενο χΝ που ειςόχθηκε τελικϊ ςτη Βουλό, η ΕΕΔΑ
διαπιςτώνει ϐτι εξακολουθεύ να μην καλϑπτεται το ςϑνολο των τομϋων ςτουσ οπούουσ
παρϋχεται εργαςύα και αναφϋρονται ςτη ΔΕ 190 και, πιο ςυγκεκριμϋνα, μϋνουν εκτϐσ του
πεδύου εφαρμογόσ τα ϊτομα που παρϋχουν εργαςύα ςε ςυνθόκεσ – πραγματικϋσ ό μη –
αυτοαπαςχϐληςησ (πχ. εργϐςημο), ο αγροτικϐσ τομϋασ και η ναυτεργαςύα. Σαυτϐχρονα, δεν
εύναι καθϐλου ςαφϋσ, δεδομϋνησ και τησ ϋλλειψησ αιτιολογικόσ Ϊκθεςησ, τι περιλαμβϊνει
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νομικϊ ωσ προσ το πεδύο εφαρμογόσ η φρϊςη «ϊτυπη οικονομύα», η οπούα ςυμπεριλόφθηκε
ςτο κεύμενο χΝ που ειςόχθηκε ςτη Βουλό, καθώσ οϑτε ορύζεται ςτο κεύμενο, οϑτε υπϊρχει
παραπομπό ςε κϊποιο ςχετικϐ οριςμϐ.
Περιοριςμϋνο παραμϋνει το πεδύο εφαρμογόσ και ςε ϐ,τι αφορϊ ςτισ εργοδοτικϋσ
υποχρεώςεισ, καθώσ το παρϐν χΝ περιορύζει την υποχρϋωςη υιοθϋτηςησ πολιτικών για την
πρϐληψη και καταπολϋμηςη τησ βύασ και παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα, καθώσ και διαχεύριςησ
εςωτερικών καταγγελιών μϐνο ςτισ επιχειρόςεισ που απαςχολοϑν πϊνω απϐ εύκοςι (20)
πρϐςωπα. Δεδομϋνησ τησ ςϑνθεςησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ κυρύωσ απϐ πολϑ μικρϋσ, μικρϋσ
και μεςαύεσ επιχειρόςεισ, το αριθμητικϐ αυτϐ κριτόριο των εύκοςι (20) εργαζϐμενων, αφενϐσ,
δεν προβλϋπεται ςτη ΔΕ 190, η οπούα ορύζει με ςαφόνεια ϐτι τα εργαζϐμενα ό
απαςχολοϑμενα πρϐςωπα πρϋπει να προςτατεϑονται αδιακρύτωσ, αφετϋρου, δεν
αιτιολογεύται ςε κανϋνα ςημεύο του χΝ.
Επύςησ, η ΕΕΔΑ δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη ςύγχυςη που επιφϋρει το παρόν χΝ ςε ό,τι
αφορϊ ςτα όρια αρμοδιότητασ των ςυναρμόδιων τριών τελικϊ Ανεξϊρτητων Αρχών –
ΕΠΕ, υνηγόρου του Πολύτη και Εθνικόσ Αρχόσ Διαφϊνειασ – τονύζοντασ ϐτι η αςϊφεια και
οι επικαλϑψεισ ςτισ αρμοδιϐτητϋσ τουσ θα αποβοϑν ςε βϊροσ των θυμϊτων βύασ και
παρενϐχληςησ και των οργανώςεων που επιθυμοϑν να τα ςυνδρϊμουν. Για το ςκοπϐ αυτϐ, η
ΕΕΔΑ ςυςτόνει την αποςαφόνιςη και πλόρη αναδιατϑπωςη των ςχετικών διατϊξεων υπϐ το φωσ
τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ.
το Μϋροσ ΙΙΙ του χΝ, η ΕΕΔΑ καλωςορύζει την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158
για την ιςορροπύα μεταξύ τησ επαγγελματικόσ και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ, μια απϐ τισ
πρωτοβουλύεσ του Ευρωπαώκοϑ Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμϊτων με ςτϐχο την ενύςχυςη του
ιςχϑοντοσ θεςμικοϑ πλαιςύου. Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ςχετικϊ, ϐτι πρόκειται για μύα ιδιότυπη,
από νομοτεχνικό ϊποψη, ενςωμϊτωςη, καθώσ δεν ακολουθεύται η δομό, η αρύθμηςη και η
διατύπωςη των ϊρθρων τησ Οδηγύασ, ενώ θα ϋπρεπε, και προτεύνει οι καταργούμενεσ και
τροποποιούμενεσ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ να προβλϋπονται για λόγουσ
αςφϊλειασ δικαύου και χρηςτόσ διούκηςησ ςτο ύδιο το κεύμενο τησ ενςωμϊτωςησ. Επύςησ,
προτεύνει ωσ ορθϐτερη τη χρόςη του ϐρου «ςυμφιλύωςη» μεταξϑ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ
ζωόσ αντύ του ϐρου «ιςορροπύα».
Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η νϋα Οδηγύα θεςπύζει ελϊχιςτα ατομικϊ δικαιώματα για α) τισ
νεοειςαχθεύςεσ ϊδειεσ πατρϐτητασ και φροντύδασ, και τη γονικό ϊδεια, β) τη δυνατϐτητα
ευϋλικτων ρυθμύςεων εργαςύασ για εργαζϐμενουσ γονεύσ ό φροντιςτϋσ και γ) τη νομικό
προςταςύα για ϐςουσ κϊνουν χρόςη αυτών των ρυθμύςεων, αυτϐ δεν αποτυπώνεται επαρκώσ
ςτισ εθνικϋσ διατϊξεισ που την ενςωματώνουν. Τπϐ αυτϐ το πρύςμα, η ΕΕΔΑ, καλωςορύζει μεν
την επϋκταςη του ρυθμιςτικού περιεχομϋνου υφιςταμϋνων δικαιωμϊτων προσ τουσ
εργαζόμενουσ γονεύσ, όπωσ τισ βελτιώςεισ ςτη γονικό ϊδεια ανατροφόσ, ςτην ϊδεια
μητρότητασ, ςτην ϊδεια πατρότητασ, ςτην εξϊμηνη ειδικό παροχό μητρότητασ, αλλϊ
εκφρϊζει την ανηςυχύα τησ ωσ προσ ενδεχόμενο κύνδυνο υποβϊθμιςησ του εθνικού
υφιςτϊμενου επιπϋδου προςταςύασ των δικαιωμϊτων των εργαζόμενων, καθώσ οι
προβλεπόμενεσ προσ τουσ εργαζόμενουσ γονεύσ παροχϋσ που διευκολύνουν τη
ςυμφιλύωςη τησ εργαςύασ με την οικογενειακό και την ιδιωτικό ζωό, παραμϋνουν τελικϊ
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περιοριςμϋνεσ και εμφανύζονται κυρύωσ με τη μορφό αδειών. Ομούωσ, αναφορικϊ με τισ
κατηγορύεσ των «μη τυπικών» εργαζϐμενων που εντϊςςονται ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ,
η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει, ϐτι οι προωθοϑμενεσ διατϊξεισ εύναι ςκϐπιμο να εφαρμϐζονται χωρύσ
διακρύςεισ ςε ϐλεσ τισ κατηγορύεσ εργαζϐμενων, προωθώντασ τισ ύςεσ ευκαιρύεσ και δεν πρϋπει ςε
καμύα περύπτωςη να υποβαθμύςουν ό να απομειώςουν το εθνικϐ εργαςιακϐ κεκτημϋνο.

Ειδικϐτερα, για την ϊδεια φροντιςτό, η ΕΕΔΑ επιδοκιμϊζει τισ νϋεσ ρυθμύςεισ, τονύζοντασ
ταυτϐχρονα οριςμϋνεσ παραλεύψεισ, ϐπωσ η μη πρϐβλεψη αμοιβόσ και η προϒπϐθεςη τησ
προϒπηρεςύασ. Ψσ προσ τη γονικό ϊδεια, επαναλαμβϊνει τη δυςαρϋςκειϊ τησ για το γεγονϐσ
ϐτι η Ελλϊδα ςυγκαταλϋγεται ςτα Κρϊτη μϋλη που δε χορηγοϑν τη γονικό ϊδεια ςε γονεύσ
που εύναι ομϐφυλα ζευγϊρια. Δυςαρϋςκεια εκφρϊζει ταυτϐχρονα για τη μη δυνατϐτητα
πρϐςβαςησ ςτη ςυγκεκριμϋνη μορφό ϊδειασ των αυτοαπαςχολοϑμενων γονϋων.
Η ΕΕΔΑ, επύςησ, εκφρϊζει την ανηςυχύα τησ για την εφαρμογό ευϋλικτων ρυθμύςεων ςτουσ
ϐρουσ εργαςύασ των εργαζϐμενων γονϋων, ιδιαύτερα ςε ςυνδυαςμϐ με τη γενικό ευελιξύα ωσ
προσ το χρϐνο εργαςύασ που προωθεύται με ϊλλεσ διατϊξεισ του ύδιου χΝ, και ςυςτόνει
τουλϊχιςτον τη διαςφϊλιςό τουσ με τα εχϋγγυα τησ διαφϊνειασ και τησ αντικειμενικϐτητασ
και την απαγϐρευςη των διακρύςεων μεταξϑ των εργαζϐμενων λϐγω τησ ϊςκηςησ των
ςυγκεκριμϋνων δικαιωμϊτων τουσ.
Σϋλοσ, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει, ςτο III Μϋροσ, τη ςημαςύα τησ ιςορροπύασ μεταξύ
επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ για τουσ εργαζόμενουσ γονεύσ που ϋχουν αυξημϋνεσ
ευθύνεσ φροντύδασ (ανόλικων τϋκνων, τϋκνων ΑμεΑ, υπερόλικων γονϋων ό ςυγγενικών
προςώπων ΑμεΑ κ.λπ.).
ε ϐ,τι αφορϊ ςτο Μϋροσ IV, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει τη διεύρυνςη των ορύων τησ επιτρεπόμενησ
υπερωριακόσ απαςχόληςησ των εργαζόμενων με παρϊλληλη προςαύξηςη τησ αμοιβόσ
των παρϊνομων υπερωριών, η οπούα, μπορεύ, εν τοισ πρϊγμαςι, να καταςτεύ
ανεφϊρμοςτη, ιδύωσ αν ληφθεύ υπόψη το εύροσ τησ εξουςιοδότηςησ που παρϋχεται ςτο
Γενικό Γραμματϋα Εργαςύασ να αυξϊνει το όριο τησ επιτρεπόμενησ υπερωριακόσ
απαςχόληςησ πϊνω από το όριο των 150 ωρών, καθιςτώντασ ϋτςι την αρχικό παρϊνομη
υπερωρύα νόμιμη. Ψςτϐςο, η εν λϐγω ρϑθμιςη υποκρϑπτει κινδϑνουσ για τον εργαζϐμενο, ιδύωσ
αν ληφθεύ υπϐψη η δυνατϐτητα διευθϋτηςησ του χρϐνου εργαςύασ, με τη χρόςη τησ οπούασ ο
εργοδϐτησ θα διαςφαλύζει με τη ςυμφωνύα του με τον εργαζϐμενο την εργαςύα του τελευταύου
πϋραν του νομύμου ωραρύου, ώςτε να αποφϑγει παρϊνομεσ υπερωρύεσ. Επιπλϋον, ιδιαύτερο
ςημεύο διακινδύνευςησ για την προςταςύα των εργαζομϋνων αποτελεύ το γεγονόσ τησ
υποχώρηςησ τησ ιςχύουςασ μϋχρι ςόμερα ςυλλογικόσ διϊςταςησ των ςυμφωνιών
διευθϋτηςησ του χρόνου εργαςύασ, με τη χορόγηςη τησ δυνατότητασ ατομικόσ
ςυμφωνύασ εργοδότη – εργαζόμενου για τη διευθϋτηςη του χρόνου εργαςύασ. υνεπώσ, ο
ουςιώδησ ϐροσ που αφορϊ ςτο χρϐνο εργαςύασ θα μπορεύ να ρυθμύζεται πλϋον ϐχι με ςυλλογικό,
αλλϊ με ατομικό ςϑμβαςη εργαςύασ, με αποτϋλεςμα η εφαρμογό του ςυςτόματοσ διευθϋτηςησ να
ανόκει πλϋον ουςιαςτικϊ ςτο διευθυντικϐ δικαύωμα του εργοδϐτη.
Η ΕΕΔΑ ςημειώνει, ακϐμη ϐτι, ςε ϐ,τι αφορϊ ςτο δύκαιο τησ καταγγελύασ των ςυμβϊςεων
εργαςύασ και ειδικϐτερα ωσ προσ την ακυρϐτητασ τησ απϐλυςησ ο εργοδϐτησ απαλλϊςςεται απϐ
την υποχρϋωςη επαναπρϐςληψησ και την υποχρϋωςη πληρωμόσ μιςθών υπερημερύασ, που
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υποκαθύςταται απϐ την πληρωμό πρϐςθετησ αποζημύωςησ. Σο μϋτρο αυτϐ θα ϋχει επύπτωςη και
ςτην αςφαλιςτικό κϊλυψη του εργαζϐμενου, αφοϑ, αντύθετα με ϐτι ςυμβαύνει ςτουσ μιςθοϑσ
υπερημερύασ, η αποζημύωςη απϐλυςησ δεν υπϐκειται ςε αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ παρϊ μϐνο ςε
φορολογικϋσ κρατόςεισ. Λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ περιοριςτικϋσ για την προςταςύα τησ
εργαςύασ μνημονιακϋσ ρυθμύςεισ, οι οπούεσ εύναι ακόμα ςε ιςχύ, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει ότι η
ςφαύρα προςταςύασ του εργαζόμενου από την απόλυςη πλόττεται υπϋρμετρα από την
ενύςχυςη του διευθυντικού δικαιώματοσ του εργοδότη ςε ό,τι αφορϊ και ςτην
καταγγελύα των ςυμβϊςεων εργαςύασ. Επιπλϋον, οι ύδιεσ διατϊξεισ παρϋχουν την ευχϋρεια
ςτον εργοδϐτη αφενϐσ να διορθώςει εκ των υςτϋρων τισ πλημμϋλειεσ τησ καταγγελύασ, με
αποτϋλεςμα η πλόρωςη των προϒποθϋςεων να θεωρεύται ωσ νϋα καταγγελύα και η προηγοϑμενη
ωσ ανυπϐςτατη, αφετϋρου να ματαιώςει τισ ςυνϋπειεσ απϐ την ακυρϐτητα τησ απϐλυςησ και την
υπερημερύα που αυτό ςυνεπϊγεται ,καθιςτώντασ, περαιτϋρω, τη δύκη που εκκύνηςε ο
εργαζϐμενοσ ϊνευ αντικειμϋνου.
Αναφορικϊ με τισ ςυνεργατικϋσ ψηφιακϋσ πλατφόρμεσ, πεδύο το οπούο και ςτο εργατικό
δύκαιο χρόζει πληρϋςτερων ρυθμύςεων, η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ανηςυχύα τησ ωσ προσ την
οφειλόμενη προςταςύα των δικαιωμϊτων των εργαζομϋνων που παρϋχουν την εργαςύα
τουσ με ςυνθόκεσ εξϊρτηςησ, λόγω τησ ειςαγωγόσ του αρνητικού τεκμηρύου μη ύπαρξησ
εξαρτημϋνησ εργαςύασ, εφϐςον ο πϊροχοσ δικαιοϑται, βϊςει τησ ςϑμβαςόσ του, να
χρηςιμοποιεύ υπεργολϊβουσ ό υποκατϊςτατουσ, να παρϋχει τισ ανεξϊρτητεσ υπηρεςύεσ του προσ
τρύτουσ, να καθορύζει ο ύδιοσ το χρϐνο παροχόσ των υπηρεςιών του κ.λπ. υνεπώσ, με μϐνη την
υπογραφό τησ ςϑμβαςησ με το προαναφερϐμενο περιεχϐμενο, θα δημιουργεύται τεκμόριο ςε
βϊροσ τησ ςϑμβαςησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ, ςϑμφωνα με το οπούο ο παρϋχων ςτην
πραγματικϐτητα εξαρτημϋνη εργαςύα εργαζϐμενοσ για μια πλατφϐρμα καλεύται να το
καταρρύψει, αποδεικνϑοντασ τον πραγματικϐ χαρακτόρα τησ εργαςύασ του ωσ εξαρτημϋνησ.
Επομϋνωσ, η ανϊγκη προςταςύασ αυτόσ τησ κατηγορύασ εργαζϐμενων επιβϊλλει την καθιϋρωςη
τεκμηρύου υπϋρ τησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ τουσ.
Η ΕΕΔΑ χαιρετύζει τισ διατϊξεισ του χΝ ςχετικϊ με το δικαύωμα ςτην αποςύνδεςη,
εκφρϊζοντασ παρϊλληλα τισ επιφυλϊξεισ τησ για την αλληλεπύδραςό του με την ϋννοια
τησ «τηλετοιμότητασ», η οπούα λϐγω τησ αοριςτύασ τησ, ενδεχομϋνωσ να αποδυναμώςει την
εμβϋλεια του δικαιώματοσ ςτην αποςϑνδεςη.
Η ΕΕΔΑ θεωρεύ ότι η υιοθϋτηςη Χηφιακόσ Κϊρτασ Εργαςύασ κινεύται προσ την ςωςτό
κατεύθυνςη, καθώσ η αντιμετώπιςη του φαινομϋνου τησ αδόλωτησ και υποδηλωμϋνησ
εργαςύασ αποτελεύ νόμιμο και θεμιτό ςκοπό. Παρϊ ταύτα, η υλοπούηςό τησ δεν φαύνεται
να εύναι καθολικό, δεδομϋνησ τησ πρϐβλεψησ δυνατϐτητασ να εφαρμοςτεύ μϐνο για
ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ και επιχειρόςεισ. Σϋλοσ, ιδιαύτερουσ προβληματιςμοϑσ προκαλεύ η
επεξεργαςύα μεγϊλου αριθμοϑ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, που αφοροϑν ϐχι μϐνο ςτην
παρουςύα αλλϊ και ςτισ ςυνόθειεσ των εργαζϐμενων.
Αναφορικϊ με τισ προωθούμενεσ διατϊξεισ για τισ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ, η ΕΕΔΑ
εκφρϊζει τισ επιφυλϊξεισ τησ για την αναγκαιότητα τησ καταχώριςησ των
ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων ςτο Γενικό Μητρώο υνδικαλιςτικών Οργανώςεων
Εργαζόμενων (ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε.), καθόςον, ωσ πρόςθετο κριτόριο για την ϊςκηςη των
ςυνταγματικϊ κατοχυρωμϋνων δικαιωμϊτων, ςυνιςτϊ περιοριςμό, ο οπούοσ δεν
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αιτιολογεύται επαρκώσ. Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ υποβϊλλει ςυγκεκριμϋνεσ ςυςτϊςεισ για τον τρϐπο
και τισ γενικϋσ αρχϋσ που πρϋπει να διϋπουν τη διεξαγωγό τησ ηλεκτρονικόσ ψηφοφορύασ, ώςτε,
αφενϐσ, να διαςφαλύζεται η διαφϊνεια και το αδιϊβλητο τησ διαδικαςύασ, αφετϋρου, να
παρϋχονται αυςτηρϋσ εγγυόςεισ μυςτικϐτητασ και προςταςύασ τησ ιδιωτικϐτητασ των
προςώπων.
Η ΕΕΔΑ παρατηρεύ ϐτι το προωθούμενο χΝ ειςϊγει ϋνα δυςανϊλογο περιοριςμό ςτο
δικαύωμα τησ απεργύασ, υπενθυμύζοντασ ϐτι, υπϐ το ιςχϑον καθεςτώσ, η 24ωρη προειδοπούηςη
εύναι ϊτυπη και μπορεύ να γύνει με οποιονδόποτε τρϐπο (ϐχι δηλαδό εγγρϊφωσ), αρκεύ να μπορεύ
η ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη να αποδεύξει την εμπρϐθεςμη ειδοπούηςη του εργοδϐτη εϊν ο
τελευταύοσ την αμφιςβητόςει. Η ϋγγραφη προειδοπούηςη του εργοδϐτη, με επύδοςη δια
δικαςτικοϑ επιμελητό δεν δικαιολογεύται απϐ λϐγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ, καθώσ αναιρεύ το
κϑριο χαρακτηριςτικϐ γνώριςμα τησ απεργύασ που εύναι η ϊμεςη ϊςκηςη του ςυλλογικοϑ
δικαιώματοσ, ςε ςυνδυαςμϐ επύςησ με τον πρϐςθετο περιοριςμϐ που τύθεται με το προωθοϑμενο
χΝ για αναςτολό του δικαιώματοσ τησ απεργύασ μϋχρι να ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα του
δημοςύου διαλϐγου.
Σϋλοσ, η ΕΕΔΑ, διατυπώνοντασ ερώτημα εϊν ϋχει προηγηθεύ η διατύπωςη γνώμησ από
την Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα (ΑΠΔΠΦ), υποβϊλλει
παρατηρόςεισ αναφορικϊ με τη ςυμβατότητα διατϊξεων του χΝ με το νομοθετικό
πλαύςιο για την προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα. Ειδικϐτερα, η ΕΕΔΑ
παρατηρεύ πλημμϋλειεσ τϐςο ςτισ διατϊξεισ που αφοροϑν ςτην κοινοπούηςη ϐρων τηλεργαςύασ,
ϐςο και ςτισ ρυθμύςεισ για τον ϋλεγχο απϐδοςησ εργαζϐμενου κατϊ τη διϊρκεια τησ τηλεργαςύασ.
Επιπρϐςθετα, αναφορικϊ με το Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και την Χηφιακό Κϊρτα, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει ϐτι
το χΝ δεν λαμβϊνει υπϐψη του θεμελιώδεισ διατϊξεισ του Γενικοϑ Κανονιςμοϑ Προςωπικών
Δεδομϋνων (ΓΚΠΔ), ϐπωσ αυτών τησ αρχόσ του ςκοποϑ τησ επεξεργαςύασ, τησ ελαχιςτοπούηςησ
των δεδομϋνων και τησ ελϊχιςτησ διϊρκειασ διατόρηςόσ τουσ.

Παρατηρόςεισ ςτο χϋδιο Νόμου του Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών
Τποθϋςεων «Για την Προςταςύα τησ Εργαςύασ - ύςταςη Ανεξϊρτητησ Αρχόσ
«Επιθεώρηςη Εργαςύασ» - Κύρωςη τησ ύμβαςησ 190 τησ Διεθνούσ Οργϊνωςησ
Εργαςύασ για την εξϊλειψη τησ βύασ και παρενόχληςησ ςτον κόςμο τησ εργαςύασ Κύρωςη τησ ύμβαςησ 187 τησ Διεθνούσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για τo Πλαύςιο
Προώθηςησ τησ Αςφϊλειασ και τησ Τγεύασ ςτην Εργαςύα - Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
(ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 20όσ Ιουνύου
2019 για την ιςορροπύα μεταξύ τησ επαγγελματικόσ και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ»
Ι. Ειςαγωγικϋσ Παρατηρόςεισ
Σο παρϐν χϋδιο Νϐμου του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων με τύτλο
«Επιθεώρηςη Εργαςύασ» - Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 190 τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για
την εξϊλειψη τησ βύασ και παρενϐχληςησ ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ - Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ
187 τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για το Πλαύςιο Προώθηςησ τησ Αςφϊλειασ και τησ
Τγεύασ ςτην Εργαςύα - Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαώκοϑ
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 20όσ Ιουνύου 2019 για την ιςορροπύα μεταξϑ τησ
επαγγελματικόσ και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ» (χΝ) τϋθηκε ςε διαδικαςύα δημϐςιασ διαβοϑλευςησ
απϐ τισ 13 ϋωσ τισ 27 ΜαϏου 20211 και κατατϋθηκε ςτη Βουλό ςτισ 4 Ιουνύου 2021, ϐπου και
εκκρεμοϑν η επεξεργαςύα και ψόφιςό του απϐ τισ ςυναρμϐδιεσ κοινοβουλευτικϋσ Επιτροπϋσ
και την Ολομϋλεια τησ Βουλόσ2.
Ανταποκρινϐμενη εκ νϋου, με ευθϑνη ςτην αποςτολό που τησ ϋχει αναθϋςει ο νομοθϋτησ ωσ
του Εθνικοϑ Θεςμοϑ για την προώθηςη και την προςταςύα των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων
(ΕΘΑΔ) και του ανεξϊρτητου ςυμβουλευτικοϑ οργϊνου τησ Πολιτεύασ ςτα θϋματα αυτϊ, η
Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) παρακολουθεύ τα ζητόματα που
ϊπτονται τησ προώθηςησ και προςταςύασ των ατομικών και ςυλλογικών εργαςιακών
δικαιωμϊτων, καθώσ και των ςυναφών δικαιωμϊτων που ςχετύζονται με την εργαςύα, ϐπωσ
η προςταςύα τησ αξιοπρϋπειασ, τησ υγεύασ και τησ αςφϊλειασ των εργαζϐμενων , ςτο πλαύςιο
και τησ προςαρμογόσ τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ του διεθνοϑσ και ευρωπαώκοϑ
δικαύου για την προςταςύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου. κοπϐσ τησ εύναι η επεξεργαςύα
και διαμϐρφωςη προτϊςεων πολιτικόσ και ςυγκεκριμϋνων ςυςτϊςεων προσ τα αρμϐδια
 Σο παρϐν κεύμενο Παρατηρόςεων υιοθετόθηκε απϐ την Ολομϋλεια τησ ΕΕΔΑ ςτισ 10 Ιουνύου 2021.
Ειςηγότριεσ/Ειςηγητϋσ: Ϊλλη Βαρχαλαμϊ, Β΄ Αντιπρϐεδροσ τησ ΕΕΔΑ (Μϋλοσ οριςθϋν απϐ τη ΓΕΕ) και το
Ειδικϐ Επιςτημονικϐ Προςωπικϐ τησ ΕΕΔΑ: Αντώνησ Βενϋρησ, Εϑα Σζαβαλϊ, Ρωξϊνη Υρϊγκου και Κατερύνα
Φαροκϐπου.
1 Δημϐςια ηλεκτρονικό διαβοϑλευςη για το χϋδιο Νϐμου του Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων
με τύτλο «Επιθεώρηςη Εργαςύασ» - Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 190 τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για την
εξϊλειψη τησ βύασ και παρενϐχληςησ ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ - Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 187 τησ Διεθνοϑσ
Οργϊνωςησ Εργαςύασ για το Πλαύςιο Προώθηςησ τησ Αςφϊλειασ και τησ Τγεύασ ςτην Εργαςύα - Ενςωμϊτωςη
τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 20όσ Ιουνύου 2019 για την
ιςορροπύα μεταξϑ τησ επαγγελματικόσ και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ», ανϊρτηςη 13 ϋωσ 27 ΜαϏου 2021.
2 χϋδιο Νϐμου: Για την Προςταςύα τησ Εργαςύασ - ϑςταςη Ανεξϊρτητησ Αρχόσ "Επιθεώρηςη Εργαςύασ" Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 190 τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για την εξϊλειψη τησ βύασ και παρενϐχληςησ
ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ - Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 187 τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για το Πλαύςιο
Προώθηςησ τησ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα - Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158 του
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 20όσ Ιουνύου 2019 για την ιςορροπύα μεταξϑ τησ
επαγγελματικόσ και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ, κατϊθεςη ςτη Βουλό 4 Ιουνύου 2021.
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ϐργανα τησ Πολιτεύασ, και εν προκειμϋνω προσ το Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών
Τποθϋςεων, που θα ςυμβϊλουν αποτελεςματικϊ και χωρύσ καθυςτϋρηςη ςτην ουςιαςτικό
ςυμμϐρφωςη τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ με τισ υποχρεώςεισ τησ Φώρασ που απορρϋουν απϐ
τισ διεθνεύσ και ευρωπαώκϋσ δεςμεϑςεισ που ϋχει αναλϊβει.
Προσ το ςκοπϐ μϊλιςτα αυτϐ και ςε αναγνώριςη του ρϐλου τησ ωσ θεςμοϑ-γϋφυρα (bridge
builder) μεταξϑ του Κρϊτουσ και τησ Κοινωνύασ των πολιτών που τησ αναγνωρύζει ο
νομοθϋτησ, η ΕΕΔΑ, αξιοποιώντασ την αρμοδιϐτητϊ τησ να «καλεύ κατϊ την κρύςη τησ ςε
ακρόαςη πρόςωπα, τα οπούα μπορεύ να διευκολύνουν το ϋργο τησ με την παρουςύαςη
προςωπικών εμπειριών ό τη διατύπωςη απόψεων ςχετικών με την προςταςύα των
δικαιωμϊτων του ανθρώπου» (ϊρθρο 18, παρ. 4, Ν 4780/2021), διοργϊνωςε, ςτο πλαύςιο του
Β΄ Σμόματϐσ τησ για τα Κοινωνικϊ, Οικονομικϊ και Πολιτιςτικϊ Δικαιώματα, ακρϐαςη
προςώπων και φορϋων με θϋμα το υπϐ διαβοϑλευςη εργαςιακϐ νομοςχϋδιο. Κατϊ την
ακρϐαςη αυτό, η οπούα πραγματοποιόθηκε, με ιδιαύτερα μεγϊλη ςυμμετοχό φορϋων και
εμπειρογνωμϐνων3, διαδικτυακϊ, ςτισ 25 ΜαϏου 2021, δϐθηκε ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην
3 την ακρϐαςη φορϋων και προςώπων που διοργϊνωςε η ΕΕΔΑ, την Σρύτη, 25 ΜαϏου 2021, με θϋμα ςυζότηςησ
το υπϐ διαβοϑλευςη χΝ, ςυμμετεύχαν οι ανεξϊρτητεσ εμπειρογνώμονεσ οφύα πηλιωτοποϑλου (πρ. Μϋλοσ τησ
ΕΕΔΑ, πρ. Εμπειρογνώμων του European Equality Law Network) και Σύνα ταυρινϊκη (Μϋλοσ Διεθνοϑσ
Επιτροπόσ για την Εξϊλειψη των Υυλετικών Διακρύςεων, CERD), απϐ το Γραφεύο Τπουργοϑ Εργαςύασ και
Κοινωνικών Τποθϋςεων η Γιϊννα Κουλοϑρη (Νομικό ςϑμβουλοσ) και η Αμϊντα καπϋτη (Νομικό ςϑμβουλοσ),
απϐ το Γραφεύο Τφυπουργοϑ Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων η Φρϑςα Παπαώακώβου (Νομικό
ςϑμβουλοσ), απϐ το Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών Ρατςιςτικόσ Βύασ η Γαρυφαλλιϊ Αναςταςοποϑλου
(Βοηθϐσ υντονύςτρια), απϐ την Ϊνωςη Γυναικών Ελλϊδασ (ΕΓΕ) η Δϋςποινα Λογιϊδου (Πρϐεδροσ), απϐ το
Ευρωπαώκϐ Λϐμπυ Γυναικών η Μύκα Ιωαννύδου (Επικεφαλόσ), απϐ την Επιτροπό Ιςϐτητασ ΚΕΔΕ η Μαρύα
Κακαλό (Πρϐεδροσ και Δόμαρχοσ Αγύου Ευςτρατύου), απϐ το Ινςτιτοϑτο Πρϐληψησ και Θεραπεύασ τησ Βύασ και
Προώθηςησ τησ Ιςϐτητασ των Υϑλων «ΒΙΑ-STOP» η Ελϋνη Υώτου, απϐ το Κϋντρο Ϊρευνασ και Δρϊςησ για την
Ειρόνη (ΚΕΔΕ) η Υωτεινό ιϊνου και η οφύα Καντϊ, απϐ την Ομοςπονδύα Γυναικών Ελλϊδασ η Αθηνϊ
Λαζαρύδου (Μϋλοσ Προεδρεύου), απϐ την Action Aid η Μαρύα Μουρτζϊκη (Policy Manager), απϐ τη Win Hellas
Διεθνό Τποςτόριξη Γυναικών η Μαρύα Λαθοϑρη, απϐ το European Equality Law Network η Παναγιώτα
Πετρϐγλου, απϐ το Κϋντρο Γυναικεύων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΣΙΜΑ η Ωννα Βουγιοϑκα, απϐ το Ευρωπαώκϐ
Δύκτυο κατϊ τησ Βύασ η Κικό Πετρουλϊκη (Πρϐεδροσ), απϐ Σο Μώβ η Αναςταςύα Γκολιομϑτη, απϐ το ϑνδεςμο
για τα Δικαιώματα τησ Γυναύκασ η Ειρόνη Υερϋτη (Πρϐεδροσ), απϐ το Δύκτυο Μϋλιςςα η Φριςτιϊννα Κϑρκου,
απϐ τον Πολιτικϐ ϑνδεςμο Γυναικών η Ιλεϊννα ακκϊ, απϐ την Ελληνικό Εταιρύα Γυναικών Πανεπιςτημιακών
η Μαρύα τρατηγϊκη (Πρϐεδροσ) και απϐ την Ϊνωςη Ελληνύδων Νομικών η Μαρύα Λϊτςου (Μϋλοσ Δ).
Απϐ τουσ πιο πϊνω φορεύσ και εμπειρογνώμονεσ, γραπτϊ υπομνόματα με τισ παρατηρόςεισ τουσ υπϋβαλαν ςτην
ΕΕΔΑ η Σύνα ταυρινϊκη (Μϋλοσ CERD), η Γαρυφαλλιϊ Αναςταςοποϑλου (Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικών
Ρατςιςτικόσ Βύασ), η Μαρύα Κακαλό (Επιτροπό Ιςϐτητασ τησ ΚΕΔΕ), η Μαρύα Μουρτζϊκη (Action Aid), η Μαρύα
Λαθοϑρη (Win Hellas Διεθνόσ Τποςτόριξη Γυναικών), η Παναγιώτα Πετρϐγλου (European Equality Law
Network), η Ωννα Βουγιοϑκα (ΔΙΟΣΙΜΑ) και η Κικό Πετρουλϊκη (Ευρωπαώκϐ Δύκτυο κατϊ τησ Βύασ). Επύςησ,
παρϐτι δεν μετεύχε ςτην ακρϐαςη γραπτϐ υπϐμνημα υπϋβαλε ςτην ΕΕΔΑ και η ΦΕΝ Ελλϊδοσ, καθώσ επύςησ και ο
Νϊςοσ Θεοδωρύδησ, Δικηγϐροσ και Νομικϐσ εμπειρογνώμων του Ευρωπαώκοϑ Δικτϑου Ίςησ Μεταχεύριςησ ςτον
τομϋα καταπολϋμηςησ των διακρύςεων.
Σην ΕΕΔΑ εκπροςώπηςε το Προεδρεύο τησ, αποτελοϑμενο απϐ την Πρϐεδρϐ τησ και Μϋλοσ οριςθϋν απϐ το
ϑνδεςμο για τα Δικαιώματα τησ Γυναύκασ, Μαρύα Γαβουνϋλη, τον Α΄ Αντιπρϐεδρϐ τησ και Μϋλοσ οριςθϋν απϐ
την Ελληνικό Ϊνωςη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Γιϊννη Ιωαννύδη και τη Β΄ Αντιπρϐεδρϐ τησ και Μϋλοσ
οριςθϋν απϐ τη Γενικό υνομοςπονδύα Εργατών Ελλϊδασ, Ϊλλη Βαρχαλαμϊ. την ακρϐαςη ςυμμετεύχαν επύςησ
τα Μϋλη τησ ΕΕΔΑ: Γιϊννησ Λυμβαύοσ, Μϋλοσ οριςθϋν απϐ την ΕΑμεΑ, Υούβοσ Ιατρϋλλησ και πϑροσ Απϋργησ,
Μϋλη οριςθϋντα απϐ τη Διεθνό Αμνηςτύα, τϊθησ Γκϐτςησ και Αικατερύνη Γιαννοϑλια, Μϋλη οριςθϋντα απϐ την
ΑΔΕΔΤ, Μαρύνα Γαλανοϑ, Μϋλοσ οριςθϋν απϐ το ΤΔ, Κωνςταντύνοσ Κιντόσ, Μϋλοσ οριςθϋν απϐ το Τπουργεύο
Μετανϊςτευςησ και Αςϑλου, Ηρακλόσ Μοςκώφ, Μϋλοσ οριςθϋν απϐ το Τπουργεύο Εξωτερικών και Εθνικϐσ
Ειςηγητόσ για την Καταπολϋμηςη τησ Εμπορύασ Ανθρώπων και Μαρύα Διαμαντό, Μϋλοσ οριςθϋν απϐ τη Νϋα
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Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 190 τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για την εξϊλειψη τησ βύασ και
παρενϐχληςησ ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ και την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 20ησ Ιουνύου 2019 για την ιςορροπύα
μεταξϑ τησ επαγγελματικόσ και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ».
Η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει, παρϐλα αυτϊ, με βαθϑ προβληματιςμϐ, για ακϐμη μύα φορϊ, ϐτι το
παρϐν χΝ δεν τησ κοινοποιόθηκε προκειμϋνου να γνωμοδοτόςει επ’ αυτοϑ, ωσ οφεύλει ςτο
πλαύςιο του θεςμικοϑ τησ ρϐλου, οϑτε και κλόθηκε να τοποθετηθεύ ενώπιον τησ καθ’ ϑλην
αρμϐδιασ Κοινοβουλευτικόσ Επιτροπόσ.
Λϐγω τησ ςπουδαιϐτητασ των ζητημϊτων που ρυθμύζει το παρϐν χΝ, η ΕΕΔΑ κρύνει
αναγκαύο να διατυπώςει τισ ακϐλουθεσ παρατηρόςεισ και ςυςτϊςεισ επύ του χΝ,
προωθώντασ την υιοθϋτηςη μιασ ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο ανθρωποκεντρικόσ και
ςυνεποϑσ ωσ προσ την οφειλϐμενη προςταςύα των δικαιωμϊτων του ανθρώπου
προςϋγγιςησ. Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, το παρϐν κεύμενο υςτϊςεων διαρθρώνεται γϑρω απϐ 4
κεφϊλαια, τα οπούα αφοϑ αρχικϊ αναδεικνϑουν ςημαντικϊ ζητόματα που αφοροϑν ςτη
διαδικαςύα νομοθϋτηςησ (ΙΙ) και επιςϑρουν την προςοχό τησ Πολιτεύασ ςτην ανϊγκη
αποτύμηςησ του ςωρευτικοϑ αντύκτυπου των μϋτρων που ελόφθηςαν ςτο παρελθϐν τϐςο
κατϊ την οικονομικό κρύςη ϐςο και κατϊ την τρϋχουςα υγειονομικό πανδημικό κρύςη ςτα
εργαςιακϊ δικαιώματα (ΙΙΙ), προβαύνουν ςε ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ επύ ειδικϐτερων
ζητημϊτων που αφοροϑν ςτο παρϐν χΝ (ΙV).
ΙΙ. Επύ τησ διαδικαςύασ νομοθϋτηςησ
Σο παρϐν χΝ, ταυτϐχρονα με τισ διατϊξεισ για την προςταςύα τησ εργαςύασ και τισ
ειδικϐτερεσ ρυθμύςεισ που αφοροϑν ςτο ατομικϐ και ςυλλογικϐ εργατικϐ δύκαιο, τισ
ςϑγχρονεσ μορφϋσ εργαςύασ, το πληροφοριακο ςϑςτημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τη μετατροπό του
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ ςε Ανεξϊρτητη Αρχό, ειςϊγει για κϑρωςη δϑο πολϑ
ςημαντικϋσ διεθνεύσ υμβϊςεισ τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ (ΔΟΕ), τη ΔΕ 190 για την
εξϊλειψη τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ και τη ΔΕ 187 για το
πλαύςιο προώθηςησ τησ αςφϊλειασ και τησ υγεύασ ςτην εργαςύα, ενώ ταυτϐχρονα επιχειρεύ
να ενςωματώςει την Οδηγύα (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου ςχετικϊ με την ιςορροπύα μεταξϑ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ για τουσ
γονεύσ και τουσ φροντιςτϋσ. Η ΕΕΔΑ αναγνωρύζει επύ τησ αρχόσ ϐτι η πρωτοβουλύα αυτό του
Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων ςυνιςτϊ μια ςημαντικό εξϋλιξη για το
νομικϐ μασ πολιτιςμϐ για την εξϊλειψη τησ βύασ και την παρενϐχληςη ςε βϊροσ ςτον κϐςμο
τησ εργαςύασ, την ενύςχυςη τησ προςταςύασ και τησ αςφϊλειασ των εργαζϐμενων ςτην
εργαςύα, αλλϊ και τισ προβλϋψεισ για τη ςχϋςη επαγγελματικόσ-οικογενειακόσ ζωόσ των
Δημοκρατύα. Απϐ τα Μϋλη τησ ΕΕΔΑ γραπτϊ υπομνόματα με τισ παρατηρόςεισ τουσ υπϋβαλαν ςτην ΕΕΔΑ η
Ϊλλη Βαρχαλαμϊ (Μϋλοσ οριςθϋν απϐ τη ΓΕΕ), ο Γιϊννησ Λυμβαύοσ (Μϋλοσ οριςθϋν απϐ την ΕΑμεΑ, ο τϊθησ
Γκϐτςησ (Μϋλοσ οριςθϋν απϐ την ΑΔΕΔΤ) και ο Ηλύασ Γιαννϐπουλοσ, Μϋλοσ οριςθϋν απϐ την ΕΛΛΑΝ ΠΑΕ.
Σϋλοσ, ςτην ακρϐαςη ςυμμετεύχε το ειδικϐ επιςτημονικϐ προςωπικϐ τησ ΕΕΔΑ: Αντώνησ Βενϋρησ, Εϑα Σζαβαλϊ,
Ρωξϊνη Υρϊγκου και Κατερύνα Φαροκϐπου.
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εργαζϐμενων του ιδιωτικοϑ τομϋα. Η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ, ςτο ςημεύο αυτϐ, για να
υπενθυμύςει, ϊλλωςτε, ϐτι ϋχει επανειλημμϋνα αναδεύξει την ανϊγκη ϊμεςησ νομοθετικόσ
κϑρωςησ τησ ΔΕ 190 και τησ ϑςταςησ 206, οι οπούεσ επιδιώκουν να καθιερώςουν μια
ςυνεκτικό, ολοκληρωμϋνη και ευαιςθητοποιημϋνη προςϋγγιςη για την πρϐληψη και την
εξϊλειψη τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ4.
Ψςτϐςο, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι, ϐπωσ προϋκυψε και απϐ την ακρϐαςη φορϋων και
προςώπων την οπούα διεξόγαγε ςτο πλαύςιο του Β΄ Σμόματϐσ τησ για τα Κοινωνικϊ,
Οικονομικϊ και Πολιτιςτικϊ Δικαιώματα, αποτιμϊται ιδιαύτερα αρνητικϊ η ςωρευτικό
ρϑθμιςη περιςςϐτερων του ενϐσ ζητημϊτων βαρϑνουςασ ςημαςύασ για τα δικαιώματα των
εργαζϐμενων, ϐπωσ εύναι η πολυαναμενϐμενη κϑρωςη τησ ΔΕ 190 ό η ενςωμϊτωςη τησ
Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158, ςε ϋνα και μοναδικϐ ςχϋδιο νϐμου, το οπούο μϊλιςτα ειςϊγει πολϑ
ςοβαρϋσ αλλαγϋσ ςτο νομοθετικϐ πλαύςιο για την προςταςύα τησ εργαςύασ.
Η ΕΕΔΑ ϋχει και ςτο παρελθϐν αναδεύξει το ζότημα τησ κατϊ παρϊβαςη των κανϐνων ορθόσ
και αποτελεςματικόσ νομοθϋτηςησ, επιςημαύνοντασ ϐτι η ςωρευτικό νομοθϋτηςη πολλών
ζητημϊτων ςτο πλαύςιο ενϐσ ςχεδύου νϐμου, ςτο βαθμϐ μϊλιςτα που μϋροσ αυτών ενϋχει,
χωρύσ να προκϑπτει με ςαφόνεια απϐ τισ προωθοϑμενεσ διατϊξεισ και χωρύσ να ϋχει
ακολουθηθεύ η προβλεπϐμενη διαδικαςύα, κωδικοπούηςη ιςχυουςών ρυθμύςεων5 ςυνιςτϊ
παραβύαςη τησ ςυνταγματικϊ προβλεπϐμενησ νομοπαραςκευαςτικόσ διαδικαςύασ (τυπικό
αντιςυνταγματικϐτητα), η οπούα δεν μπορεύ ϐμωσ να προςβληθεύ απϐ τον πολύτη, οϑτε να
ελεγχθεύ δικαςτικϊ και εγκυμονεύ τον κύνδυνο τησ υποβϊθμιςησ των διαφορετικών αλλϊ
εξύςου ςοβαρών υπϐ νομοθϋτηςη θεμϊτων6. Η ΕΕΔΑ παρατηρεύ ϐτι η προβληματικό αυτό
διαδικαςύα νομοθϋτηςησ ϐχι μϐνο ϋχει ενταθεύ κατϊ την τελευταύα δεκαετύα, αλλϊ τεύνει
πλϋον να αποτελεύ κατϊςταςη με μϐνιμα χαρακτηριςτικϊ. Εύναι επομϋνωσ επιτακτικϐ η
Πολιτεύα να εξαςφαλύςει τρϐπουσ ςτϊθμιςησ τησ ανϊγκησ, αφενϐσ, για τακτό, αφετϋρου, για
ορθό νομοθϋτηςη.
Σο φαινϐμενο μϊλιςτα αυτϐ επιτεύνεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι το παρϐν χΝ, τϐςο κατϊ την
ανϊρτηςό του ςτη Δημϐςια Διαβοϑλευςη, ϐςο και κατϊ την κατϊθεςό του ςτη Βουλό δεν
ςυνοδευϐταν ωσ μϋροσ τησ Ϊκθεςησ Επιπτώςεων, απϐ κατϊλληλη αιτιολογικό Ϊκθεςη, που να
ςυμβϊλλει ςτην κατανϐηςη και την αποτύμηςη του περιεχομϋνου των ρυθμύςεών του. Αποτελεύ,
μϊλιςτα, πϊγια παρατόρηςη τησ ΕΕΔΑ ϐτι δεν τησ αποςτϋλλονται οι αιτιολογικϋσ εκθϋςεισ
4 Βλ, ενδεικτικϊ ΕΕΔΑ, Επιςτολό προσ τον Τπουργϐ Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων, κ. Κ. Φατζηδϊκη, με
θϋμα «Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 190 τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για την εξϊλειψη τησ βύασ και τησ
παρενϐχληςησ ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ», 20 Ιανουαρύου 2021; ΕΕΔΑ, Δόλωςη για τα φαινϐμενα ςεξουαλικόσ
κακοπούηςησ ςτο πλαύςιο εκμετϊλλευςησ ςχϋςησ εξουςύασ με αφορμό τισ πρϐςφατεσ καταγγελύεσ ςτο χώρο του
αθλητιςμοϑ, 21 Ιανουαρύου 2021.
5 Βλ, Μϋροσ ΙΙΙ και ιδύωσ Κεφ. Β, «Ωδειεσ ςχετικϋσ με την προςταςύα τησ οικογϋνειασ».
6 Βλ. ενδεικτικϊ ΕΕΔΑ, Παρατηρόςεισ επύ του χεδύου Νϐμου του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ «ϑμφωνο
υμβύωςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 3 Δεκεμβρύου 2015, ςελ. 2-3; ΕΕΔΑ, Παρατηρόςεισ επύ του χεδύου Νϐμου του
Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων «Εφαρμογό τησ αρχόσ τησ ύςησ
μεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ φυλόσ, χρώματοσ, εθνικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, γενεαλογικών καταβολών,
θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων, αναπηρύασ ό χρϐνιασ αςθϋνειασ, ηλικύασ, οικογενειακόσ ό κοινωνικόσ
κατϊςταςησ, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ ό χαρακτηριςτικών φϑλου και ϊλλεσ διατϊξεισ», 20
επτεμβρύου 2016, ςελ. 9-12.
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των ςχεδύων νϐμου, κεύμενα απαραύτητα που παρϋχουν ςτον εφαρμοςτό του δικαύου ϋνα
ςημαντικϐ εργαλεύο κατϊ τον ϋλεγχο τησ εξυπηρϋτηςησ του επιδιωκϐμενου ςκοποϑ του
νομοθϋτη και διευκολϑνουν ταυτϐχρονα την κατανϐηςη τυχϐν διαφοροποιημϋνησ
αντιμετώπιςησ ςυγκεκριμϋνων ζητημϊτων.
Κλεύνοντασ τισ ειςαγωγικϋσ αυτϋσ παρατηρόςεισ, η ΕΕΔΑ επαναφϋρει με ϋμφαςη ϐτι το
γεγονϐσ αυτϐ, το οπούο εύναι ϊλλωςτε επαναλαμβανϐμενο, καθιςτϊ και πϊλι επύκαιρη τη
διαχρονικό ςϑςταςη τησ ΕΕΔΑ για τη δημιουργύα ενϐσ αποτελεςματικοϑ μηχανιςμοϑ για την
αποτύμηςη των επιπτώςεων – ιδύωσ των κανονιςτικών ρυθμύςεων – ςτα Δικαιώματα του
Ανθρώπου7.
ΙΙΙ. Επύ τησ ανϊγκησ αποτύμηςησ του ςωρευτικού αντύκτυπου των μϋτρων ςτα
εργαςιακϊ δικαιώματα
Η ΕΕΔΑ, παρακολουθώντασ τα ζητόματα που αφοροϑν ςτα ατομικϊ και ςυλλογικϊ
εργαςιακϊ δικαιώματα και λαμβϊνοντασ ςοβαρϊ υπϐψη τισ επιπτώςεισ των μϋτρων για την
αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ, ϋχει επανειλημμϋνα ςτο παρελθϐν8, επιςϑρει την προςοχό τησ
Πολιτεύασ ςτουσ κινδϑνουσ που υπϊρχουν ωσ προσ την πλόρη απϐλαυςη των δικαιωμϊτων
αυτών απϐ τη νομοθετικό-θεςμικό, αλλϊ και πρακτικό επιςφϊλεια ιδύωσ ςτουσ ϐρουσ
εργαςύασ και αμοιβόσ.
Ξεκινώντασ απϐ τη διαπύςτωςη ϐτι το δικαύωμα ςτην εργαςύα ςυνιςτϊ θεμελιώδεσ δικαύωμα,
αναγνωριςμϋνο τϐςο ςτο ϑνταγμα9, ϐςο και ςε ευρωπαώκϊ και διεθνό νομικϊ ςυμβατικϊ
κεύμενα10, το οπούο ςυνιςτϊ ακρογωνιαύο λύθο για την ανϊπτυξη επιμϋρουσ θεμελιωδών
ελευθεριών και ςημεύο αναφορϊσ για την εξϋλιξη του ατϐμου και την προςωπικό του
ανϊπτυξη, μϋςω τησ αναγνώριςησ και τησ ςυμμετοχόσ του ςτο οικονομικο πολιτικϐ ςϑςτημα,
η ΕΕΔΑ κρύνει αναγκαύο να επανϋλθει ςε προηγοϑμενεσ ομϐφωνεσ Αποφϊςεισ και υςτϊςεισ

7 Βλ. ιδύωσ το Παρϊρτημα υπϐ τον τύτλο «ΙV. Η Ανϊλυςη Επιπτώςεων ςτα Δικαιώματα του Ανθρώπου ωσ μϋςο
για την προςταςύα των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου ιδύωσ ςε περιϐδουσ οικονομικόσ κρύςησ», ςε: ΕΕΔΑ,
Δόλωςη για την επύδραςη των ςυνεχιζϐμενων μϋτρων λιτϐτητασ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου, 15 Ιουλύου
2015, ςελ. 11 επ.
8 Βλ. ΕΕΔΑ, Θεματικϐ δελτύο για τισ Επιπτώςεισ των Πολιτικών Οικονομικόσ Μεταρρϑθμιςησ και των Μϋτρων
Λιτϐτητασ ςτα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2019); ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη για την ανϊγκη προςταςύασ των ανθρωπύνων
δικαιωμϊτων κατϊ τη λόψη των μϋτρων αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ COVID -19 και ςυςτϊςεισ προσ την
Πολιτεύα. Αποτϑπωςη των θεμϊτων που ςυζητόθηκαν ςτην Ολομϋλεια κατϊ την περύοδο εφαρμογόσ των
περιοριςτικών μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ. υνεδριϊςεισ τησ 8ησ, 22ησ, 29ησ
Απριλύου και 6ησ ΜαϏου 2020, Ιοϑνιοσ 2020, ςελ. 6; ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη αναφορϊσ για τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ
και των μϋτρων για την αντιμετώπιςό τησ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Οι
εξαιρετικού καιρού απαιτοϑν εξαιρετικϋσ απαντόςεισ, 19 ΜαϏου 2021, ςελ. 60 επ.
9 Ωρθρα 5, παρ. 1 και 22, παρ. 1, υντ.
10 Ενδεικτικϊ: Οικουμενικό Διακόρυξη των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων (ϊρθρο 23), Διεθνϋσ ϑμφωνο για τα
Οικονομικϊ, Κοινωνικϊ και Μορφωτικϊ Δικαιώματα (ϊρθρα 6 και 7) και Διεθνόσ ϑμβαςη για τα Δικαιώματα
των Ατϐμων με Αναπηρύα (ϊρθρο 27). Ενδεικτικϊ, ςε επύπεδο ΕΕ: Φϊρτησ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ ΕΕ
(ϊρθρο 15) και ςε επύπεδο υμβουλύου τησ Ευρώπησ Αναθεωρημϋνοσ Ευρωπαώκϐσ Φϊρτησ Κοινωνικών
Δικαιωμϊτων (ϊρθρο 1).
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τησ11 προκειμϋνου να επιςημϊνει το ςωρευτικϐ αντύκτυπο των μϋτρων λιτϐτητασ ςτην
απϐλαυςη των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου και ιδύωσ ςτα εργαςιακϊ, καθώσ επύςησ και να
επαναλϊβει τισ διαπιςτώςεισ διεθνών ελεγκτικών οργϊνων, ςϑμφωνα με τισ οπούεσ οι
διαδοχικϋσ περιοριςτικϋσ παρεμβϊςεισ και η ςταθερό απομεύωςη του προςτατευτικοϑ
πλαιςύου των εργαςιακών δικαιωμϊτων, ατομικών και ςυλλογικών για πλόρη, ςταθερό και
ιςϐτιμη ωσ προσ την αμοιβό και τουσ ϐρουσ τησ εργαςύα:
α) δεν εύχαν κανϋνα μετρόςιμο αποτϋλεςμα ςτην επύτευξη του ςτϐχου τησ δημοςιονομικόσ
προςαρμογόσ,
β) οδόγηςαν ςτην εμπϋδωςη τησ απορρϑθμιςησ και τησ επιςφϊλειασ ςε ϋναν τομϋα δικαύου
που οφεύλει να διϋπεται απϐ ςαφϋσ και ςταθερϐ πλαύςιο με ςεβαςμϐ του υντϊγματοσ και
των δεςμευτικών διεθνών κανϐνων, και
γ) αποτϋλεςαν αποκλειςτικϊ μϋςο επύτευξησ του ςτϐχου τησ εςωτερικόσ υποτύμηςησ, που ϐχι
μϐνο δεν οδόγηςαν ςτην ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ, αλλϊ οδόγηςαν ςτην
«προγραμματιςμϋνη φτωχοπούηςη» του πληθυςμοϑ μϋςω τησ υποβϊθμιςησ του βιοτικοϑ
επιπϋδου και των ςυνθηκών διαβύωςησ ολοϋνα και αυξανϐμενου αριθμοϑ ατϐμων που
εργϊζεται ό αναζητϊ εργαςύα12.
το επιςφαλϋσ και επιβαρυμϋνο αυτϐ εργαςιακϐ περιβϊλλον, αποτϋλεςμα τησ δεκαετοϑσ
οικονομικόσ κρύςησ, η οπούα επϋφερε ανεπανϐρθωτα πλόγματα ςτα εργαςιακϊ δικαιώματα
ςτην Ελλϊδα, όρθε να προςτεθεύ η πρωτοφανόσ και πολυεπύπεδη κρύςη ςτην οπούα οδόγηςε
η πανδημύα, με ςοβαρϋσ επιπτώςεισ ςτη λειτουργύα των επιχειρόςεων, τη διαθεςιμϐτητα των
θϋςεων εργαςύασ και τη μιςθολογικό κατϊςταςη τησ μιςθωτόσ εργαςύασ, και κατ’ επϋκταςη
ςυνολικϊ ςτη ζωό του εργατικοϑ δυναμικοϑ τησ Φώρασ ωσ προσ την απϐλαυςη του
δικαιώματοσ ςτην εργαςύα και των ςυναφών με αυτϐ δικαιωμϊτων. Όπωσ χαρακτηριςτικϊ
παρατηρεύται και ςτην Ετόςια Ϊκθεςη του Ινςτιτοϑτου Εργαςύασ τησ ΓΕΕ, για το 2020, «η
υγειονομικό και η οικονομικό κρύςη των τελευταύων μηνών ϋχει επιδεινώςει περαιτϋρω τα
κοινωνικϊ προβλόματα που ϋχουν ςυςςωρευτεύ ςτη Φώρα μασ ςτη διϊρκεια τησ κρύςησ
χρϋουσ, των προγραμμϊτων οικονομικόσ προςαρμογόσ και των νεοφιλελεϑθερων
παρεμβϊςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ. Οι εργαζϐμενοι αντιμετωπύζουν ςυνθόκεσ μεγϊλησ
αβεβαιϐτητασ, υψηλόσ και αυξανϐμενησ ανεργύασ, χαμηλοϑσ μιςθοϑσ και επιδεινοϑμενο
βιοτικϐ επύπεδο, περιςςϐτερεσ ανιςϐτητεσ και αποκλύςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςτην
κοινωνύα, ανηςυχητικϊ επύπεδα εργαςιακόσ επιςφϊλειασ και ελλειμμϊτων θεςμικόσ
προςταςύασ τουσ»13.
Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει με απογοότευςη ϐτι, παρϊ τισ επαναλαμβανϐμενεσ ςυςτϊςεισ τησ για την
ανϊγκη αποτελεςματικόσ παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ των επιπτώςεων των
11 Βλ. ΕΕΔΑ, Θεματικϐ δελτύο για τισ Επιπτώςεισ των Πολιτικών Οικονομικόσ Μεταρρϑθμιςησ και των Μϋτρων
Λιτϐτητασ ςτα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2019) ςτο οπούο παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ϐλεσ οι ςχετικϋσ
δηλώςεισ, ςυςτϊςεισ, εκθϋςεισ και παρεμβϊςεισ τησ ΕΕΔΑ.
12 ΕΕΔΑ, Επεύγουςα Δόλωςη ςχετικϊ με τισ προωθοϑμενεσ ρυθμύςεισ ςυλλογικοϑ εργατικοϑ δικαύου ςτο
«Αναπτυξιακϐ Πολυνομοςχϋδιο», 19 επτεμβρύου 2019.
13 ΙΝΕ ΓΕΕ, Ετόςια Ϊκθεςη 2020, Η ελληνικό οικονομύα και η απαςχϐληςη, Οκτώβριοσ 2020, ςελ. 10.
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περιοριςτικών μϋτρων που λόφθηκαν και λαμβϊνονται ςτα δικαιώματα του ανθρώπου, με
γνώμονα μεταξϑ ϊλλων και το φϑλο, αλλϊ και ϊλλουσ δεύκτεσ, κατϊ το ςτϊδιο του
ςχεδιαςμοϑ των μϋτρων αυτών, προκειμϋνου να ενιςχυθεύ και η λογοδοςύα ϐςον αφορϊ την
πρϐοδο που ςημειώνεται ςε θϋματα προςταςύασ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου, ο
ςωρευτικϐσ αντύκτυποσ των περιοριςτικών μϋτρων τησ οικονομικόσ κρύςησ δεν αποτιμόθηκε
ποτϋ. το ύδιο ςυμπϋραςμα καταλόγει και ςε ϐ,τι αφορϊ ςτον αντύκτυπο των περιοριςτικών
μϋτρων που λόφθηκαν και λαμβϊνονται για την αντιμετώπιςη τησ υγειονομικόσ κρύςησ14.
IV. Ειδικϋσ παρατηρόςεισ επύ του χΝ του Τπουργεύου Εργαςύασ
Μϋροσ Ι. Κύρωςη τησ Σύμβαςησ 190 τησ ΔΟΕ «για την εξϊλειψη τησ βύασ και τησ
παρενόχληςησ ςτον κόςμο τησ εργαςύασ»
Η ΕΕΔΑ ϋχει επανειλημμϋνα επιςημϊνει ϐτι τα φαινϐμενα βύασ και παρενϐχληςησ ςτην
εργαςύα παραμϋνουν αϐρατα ςτην πραγματικό τουσ διϊςταςη, κυρύωσ λϐγω του φϐβου ό τησ
απροθυμύασ των θυμϊτων να προςφϑγουν ςτισ Αρχϋσ15. Όπωσ, ϊλλωςτε, προκϑπτει και απϐ
την Ϊκθεςη τησ Ομϊδασ εργαςύασ του ΟΗΕ για τισ διακρύςεισ κατϊ γυναικών και κοριτςιών,
ςε ςυνϋχεια τησ επύςκεψόσ τουσ ςτην Ελλϊδα, «η ςεξουαλικό παρενϐχληςη ςτο χώρο τησ
εργαςύασ απαγορεϑεται απϐ το νϐμο, αλλϊ δεν ςυλλϋγονται δεδομϋνα ςε εθνικϐ επύπεδο
ςχετικϊ με το φαινϐμενο αυτϐ»16. Οι Εμπειρογνώμονεσ του ΟΗΕ παραπϋμπουν μϊλιςτα, για
το ςκοπϐ αυτϐ, ςτισ καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ για την εξϊλειψη των
διακρύςεων κατϊ των γυναικών, με τισ οπούεσ αναδεικνϑεται η απουςύα ςτατιςτικών
ςτοιχεύων κατϊ φϑλο για καταγγελύεσ που ςχετύζονται με διακρύςεισ λϐγω φϑλου και
ςεξουαλικό παρενϐχληςη ςτην εργαςύα17, καθώσ επύςησ και ςτισ αναφορϋσ του υνηγϐρου
του Πολύτη, ο οπούοσ ϋχει επανειλημμϋνα τονύςει ϐτι πρϐκειται για ϋνα αϐρατο φαινϐμενο,
καθώσ ο αριθμϐσ των περιπτώςεων ςεξουαλικόσ παρενϐχληςησ ςτην απαςχϐληςη και την
εργαςύα εύναι προφανώσ αναντύςτοιχοσ με τον αριθμϐ των καταγγελιών ςτον υνόγορο 18.
«Σο γεγονϐσ αυτϐ», ϐπωσ χαρακτηριςτικϊ εξηγεύ ο υνόγοροσ του Πολύτη, «αναδεικνϑει τη
διςτακτικϐτητα των ύδιων των θυμϊτων να καταγγεύλουν τϋτοιεσ ςυμπεριφορϋσ, εύτε λϐγου
φϐβου ςχετικϊ με τον εργαςιακϐ τουσ ςτιγματιςμϐ και την απώλεια τησ θϋςησ εργαςύασ τουσ
14 ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη αναφορϊσ για τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ και των μϋτρων για την αντιμετώπιςό τησ ςτα
δικαιώματα του ανθρώπου και ςυςτϊςεισ προσ την Πολιτεύα. Οι εξαιρετικού καιρού απαιτοϑν εξαιρετικϋσ
απαντόςεισ, 19 ΜαϏου 2021, ςελ. 62.
15 ΕΕΔΑ, Δόλωςη για τα φαινϐμενα ςεξουαλικόσ κακοπούηςησ ςτο πλαύςιο εκμετϊλλευςησ ςχϋςησ εξουςύασ με
αφορμό τισ πρϐςφατεσ καταγγελύεσ ςτο χώρο του αθλητιςμοϑ, 21 Ιανουαρύου 2021, ςελ. 2. Βλ. επύςησ ΓΕΕ,
Δελτύο Σϑπου, υνϊντηςη αντιπροςωπεύασ ΓΕΕ με την Τφυπουργϐ Εργαςύασ κα Μ. υρεγγϋλα
Η
προςταςύα
τησ
ιςϐτητασ
ςτην
πρϊξη
θα
ςπϊςει
τη
ςιωπό
των
θυμϊτων
ϋμφυλων διακρύςεων, παρενϐχληςησ και βύασ, 25 Υεβρουαρύου 2021.
16 Human Rights Council, Visit to Greece, Report of the Working Group on discrimination against women and
girls, A/HRC/44/51/Add.1, 29 Ιουνύου 2020, παρ. 35-37.
17 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh
periodic report of Greece adopted by the Committee at its fifty fourth session (11 February – 1 March 2013),
CEDAW/C/GRC/CO/7, 26 Μαρτύου 2013l, παρ. 28-29.
18 υνόγοροσ του Πολύτη, Ίςη μεταχεύριςη. Ειδικό ϋκθεςη 2017, ςελ. 36 επ.
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εύτε λϐγω φϐβου ϋναντι των αντιμϋτρων, εργαςιακών και δικαςτικών, που ενδϋχεται να
λϊβει ο τελών ςε θϋςη ιςχϑοσ εργοδϐτησ»19. Για το λϐγο αυτϐ, η Ομϊδα εργαςύασ του ΟΗΕ
ςϑςτηςε ςτισ ελληνικϋσ Αρχϋσ «αυςτηρϐτερα κανονιςτικϊ μϋτρα και μηχανιςμοϑσ
λογοδοςύασ ςε δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα», προκειμϋνου να ςημειωθεύ πρϐοδοσ ςτο ζότημα
τησ πρϐληψησ τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα.
Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, η ΔΕ 190 ςυνιςτϊ εργαλεύο-ορϐςημο, αφενϐσ, γιατύ αποτελεύ την
πρώτη διεθνό ςϑμβαςη που ρητϊ αναγνωρύζει το δικαύωμα ςε εργαςύα χωρύσ βύα και
παρενϐχληςη και, αφετϋρου, γιατύ αναγνωρύζει τη ςεξουαλικό παρενϐχληςη και την
παρενϐχληςη λϐγω φϑλου ςτην εργαςύα ωσ μορφϋσ ϋμφυλησ βύασ που επηρεϊζουν
δυςανϊλογα τισ γυναύκεσ20. Η επικϑρωςό τησ, ςυνεπώσ, απϐ τα κρϊτη μϋλη τησ ΔΟΕ δεν
ςυνιςτϊ απλώσ ςυμμϐρφωςη προσ ϋνα διεθνϋσ consensus που επιτεϑχθηκε με εντυπωςιακό
πλειοψηφύα, αλλϊ μια ευκαιρύα για πραγμϊτωςη του διεθνοϑσ κεκτημϋνου για την
καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ ςτην εργαςύα21. Εύναι, δε, γεγονϐσ ϐτι η ανϊγκη επικϑρωςησ
τησ ΔΕ 1980 ϋχει καταςτεύ ακϐμη πιο επιτακτικό υπϐ το φωσ τησ αντιμετώπιςησ τησ
πανδημικόσ κρύςησ και των ςυνεπειών τησ ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ. Η ΕΕΔΑ, ςυνεπώσ, δεν
μπορεύ παρϊ να χαιρετύςει επύ τησ αρχόσ, ϐπωσ προαναφϋρθηκε, την κϑρωςη τησ ΔΕ 190 για
τη βύα και την παρενϐχληςη ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ, εκφρϊζοντασ την πεπούθηςη ϐτι θα
ςυμβϊλει ςτην πρϐληψη των φαινομϋνων αυτών, την τιμωρύα των δραςτών και κυρύωσ την
ϋγκαιρη και κατϊλληλη προςταςύα των θυμϊτων βύασ ό/και παρενϐχληςησ, υπϐ τον ϐρο ϐτι
δεν θα μεύνει ανενεργό και θα ςυνοδευτεύ και απϐ τα κατϊλληλα μϋτρα εφαρμογόσ 22.
Ψςτϐςο, η ΕΕΔΑ εκφρϊζει τον ϋντονο προβληματιςμϐ τησ για τον τρϐπο με τον οπούο
επιχειρεύται η κϑρωςη τησ ΔΕ 190, καθώσ το κατατεθϋν κεύμενο εμφανύζει ζητόματα ωσ
προσ τα εφαρμοςτικϊ μϋτρα τησ ϑμβαςησ ςτην εθνικό ϋννομη τϊξη. Η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται
την αγωνύα των φορϋων και των εμπειρογνωμϐνων, που ςυμμετεύχαν ςτην ακρϐαςη φορϋων,
ςϑμφωνα με τουσ οπούουσ η εφαρμογό τησ ΔΕ 190 αναμϋνεται δυςχερόσ αν ϐχι αδϑνατη
λϐγω αςαφειών, παραλεύψεων και αντιφϊςεων με την όδη υπϊρχουςα ςχετικό νομοθεςύα

19 υνόγοροσ του Πολύτη, Ίςη μεταχεύριςη. Ειδικό ϋκθεςη 2017, ςελ. 36. Βλ. ϋτςι και ΓΕΕ, Δελτύο Σϑπου,
υνϊντηςη αντιπροςωπεύασ ΓΕΕ με την Τφυπουργϐ Εργαςύασ κα Μ. υρεγγϋλα. Η προςταςύα τησ ιςϐτητασ
ςτην πρϊξη θα ςπϊςει τη ςιωπό των θυμϊτων ϋμφυλων διακρύςεων, παρενϐχληςησ και βύασ, 25 Υεβρουαρύου
2021.
20 ΕΕΔΑ, Δόλωςη για τα φαινϐμενα ςεξουαλικόσ κακοπούηςησ ςτο πλαύςιο εκμετϊλλευςησ ςχϋςησ εξουςύασ με
αφορμό τισ πρϐςφατεσ καταγγελύεσ ςτο χώρο του αθλητιςμοϑ, 21 Ιανουαρύου 2021, ςελ. 2.
21 Π. Πετρϐγλου, Η ΔΕ 190 και η ϑςταςη 206 του Ιουνύου 2019: Αναγνώριςη τησ ςεξουαλικόσ παρενϐχληςησ
και τησ παρενϐχληςησ λϐγω φϑλου ςτην εργαςύα ωσ μορφών ϋμφυλησ βύασ, Επιθεώρηςη Εργατικού Δικαύου,
επτϋμβριοσ 2020, 79 (8), ςελ. 1002-1005.
22 Όπωσ ςυμβαύνει με τη ϑμβαςη τησ Κωνςταντινοϑπολησ, η οπούα, παρϐτι κυρώθηκε με το Ν 4531/2018, δεν
εφαρμϐζεται ςτην Ελλϊδα και τα θϑματα ςτεροϑνται την προςταςύα που δικαιοϑνται. Όπωσ ϋχει όδη
επιςημϊνει η ΕΕΔΑ, ςυνταςςϐμενη πλόρωσ και με τισ Θϋςεισ του υνδϋςμου για τα Δικαιώματα τησ Γυναύκασ, ο
κυρωτικϐσ νϐμοσ τησ ϑμβαςησ παραμϋνει ανενεργϐσ, καθώσ κρύςιμεσ ποινικϋσ διατϊξεισ του απουςιϊζουν
απϐ τον Ποινικϐ Κώδικα, ενώ δεν ϋχουν εκδοθεύ οι Κοινϋσ Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ που προβλϋπει για τη
διεκδύκηςη αποζημύωςησ. Βλ. ςχετικϊ ΕΕΔΑ, Ϊκθεςη ενϐψει τησ Οικουμενικόσ Περιοδικόσ Αξιολϐγηςησ
(Universal Periodic Review, UPR) του υμβουλύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ, για την Ελλϊδα, Μϊρτιοσ
2021; ΔΓ, Ανακούνωςη, Παγκϐςμια ημϋρα τησ γυναύκασ: ςόμερα δεν γιορτϊζουμε, επαγρυπνοϑμε και
απαιτοϑμε, 8 Μαρτύου 2021.
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και επιςημαύνει με ϋμφαςη την ανϊγκη ενςωμϊτωςόσ τησ κατϊ τρϐπο που να διαςφαλύζει
την εφαρμογό τησ. Προσ το ςκοπϐ αυτϐ, η ΕΕΔΑ τονύζει ϐτι για την αποτελεςματικό
αντιμετώπιςη τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ που ςυνδϋονται με την εργαςύα, την καθιϋρωςη
μιασ ςυνεκτικόσ, ολοκληρωμϋνησ και ευαιςθητοποιημϋνη ωσ προσ το φϑλο και τουσ λοιποϑσ
λϐγουσ απαγορευμϋνων διακρύςεων προςϋγγιςη για την πρϐληψη και την εξϊλειψη τησ βύασ
και τησ παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα και τη ςυμβολό κατϊ το δυνατϐ, ςτον περιοριςμϐ τησ
ενδοοικογενειακόσ βύασ, απαιτεύται:
α) η ςυνεκτικό λόψη μϋτρων για το ςϑνολο των τομϋων ςτουσ οπούουσ παρϋχεται εργαςύα
και εφαρμϐζεται η ΔΕ 190, δηλαδό κατϊ το ϊρθρο 2, παρ. 2, αυτόσ «ςτο δημϐςιο, τον
ιδιωτικϐ τομϋα, τϐςο ςτην επύςημη ϐςο και την ανεπύςημη οικονομύα, ςτισ αςτικϋσ ό
αγροτικϋσ περιοχϋσ»,
β) η κατϊλληλη διαμϐρφωςη του προςτατευτικοϑ θεςμικοϑ πλαιςύου ςτη βϊςη των
γενεςιουργών λϐγων των ςυμπεριφορών και πρϊξεων βύασ και παρενϐχληςησ, ςτουσ οπούουσ
εντϊςςονται η ενδοοικογενειακό βύα, ο βιαςμϐσ, η παρενϐχληςη και η ςεξουαλικό
παρενϐχληςη ςτην εργαςύα, η ςεξουαλικό κακοπούηςη, το trafficking και για λϐγουσ
εργαςύασ, οι ρατςιςτικϋσ επιθϋςεισ ςτη βϊςη πραγματικών ό νομιζϐμενων χαρακτηριςτικών
των θυμϊτων, η οικονομικό βύα που ςυνδϋεται με την προώθηςη τησ ευελιξύασ ςτισ
εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, η ψηφιακό βύα απϐ την πύεςη και τισ μεθϐδουσ παρακολοϑθηςησ των
τηλεργαζϐμενων, την εργοδοτικό αυθαιρεςύα με τη μονομερό αφαύρεςη δικαιωμϊτων των
εργαζϐμενων, η απειλό τησ εργαςιακόσ αβεβαιϐτητασ και τησ ανεργύασ,
γ) ο ςεβαςμϐσ ςτο ςχεδιαςμϐ των εθνικών εφαρμοςτικών μϋτρων του ενωςιακοϑ δικαύου
και ευρωπαώκοϑ κεκτημϋνου ςτον τομϋα των διακρύςεων, τησ παρενϐχληςησ και τησ βύασ
ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ και
δ) η αξιοπούηςη κατϊ την κϑρωςη τησ ΔΕ 190 και των διατϊξεων τησ Διεθνοϑσ ϑςταςησ
Εργαςύασ 206 για τη βύα και την παρενϐχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει τουσ βαςικοϑσ
εφαρμοςτικοϑσ πυλώνεσ τησ ΔΕ 190.
Τπό το φωσ των πιο πϊνω παρατηρόςεων, η ΕΕΔΑ ςυςτόνει την κύρωςη τησ ΔΕ 190
με ξεχωριςτό χΝ, ςτο οπούο να γύνονται αναφορϋσ ςτο Διεθνϋσ και Ενωςιακό
κεκτημϋνο, προκειμϋνου τα πρόςωπα που αντλούν δικαιώματα από την ύμβαςη να
γνωρύζουν με ςαφόνεια τα δικαιώματϊ τουσ και τισ διαδικαςύεσ για την προώθηςη
και προςταςύα του. Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ για να επιςημϊνει με
ϋμφαςη ςτην ελληνικό Πολιτεύα την ανϊγκη να αξιοποιηθεύ, κατϊ την κύρωςη τησ
ΔΕ 190, η ύςταςη 206, η οπούα αποτελεύ απαραύτητο εργαλεύο για την ερμηνεύα και
ςυμπλόρωςη τησ ύμβαςησ, όχι μόνο γιατύ καθορύζει με τρόπο πιο ςυγκεκριμϋνο και
λεπτομερό τα μϋτρα εφαρμογόσ αυτόσ, αλλϊ και γιατύ αποτελεύ πολύτιμη πηγό
ϋμπνευςησ για εθνικϋσ ρυθμύςεισ23.

23 Βλ. ειδικϐτερα ILO, Handbook of procedures relating to international labour Conventions and
Recommendations, 2012, ςελ. 2.
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ε ϐ,τι αφορϊ ςτισ επιμϋρουσ παρατηρόςεισ ςχετικϊ με το κεύμενο τησ ΔΕ 190 και την
ελληνικό του μετϊφραςη, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει με ικανοπούηςη ϐτι διορθώθηκε η εςφαλμϋνη
μετϊφραςη τησ φρϊςησ "world of work" του πρωτϐτυπου κειμϋνου τησ ϑμβαςησ, η οπούα
ςτο αναρτημϋνο ςτη Διαβοϑλευςη κεύμενο του χΝ μεταφραζϐταν ςυςτηματικϊ ωσ «χώροσ
εργαςύασ», περιορύζοντασ ϋτςι ςημαντικϊ το νϐημϊ τησ και, κατϊ ςυνϋπεια, και το πεδύο
εφαρμογόσ τησ ΔΕ 190. Πρϊγματι, η μετατροπό του «κϐςμου» ςε «χώρο» δεν αποτελεύ
απλώσ μια εςφαλμϋνη μεταφραςτικό επιλογό, αλλϊ αποτυγχϊνει να αποτυπώςει το πνεϑμα
και τισ ειδικϐτερεσ ρυθμύςεισ τησ ΔΕ 190, η οπούα ειςϊγει νϋα εργαςιακϊ πρϐτυπα για την
καλϑτερη δυνατό πρϐληψη και προςταςύα απϐ τη βύα και την παρενϐχληςη διευρϑνοντασ
παραδοςιακϋσ ϋννοιεσ και εκςυγχρονύζοντασ την κατανϐηςη γϑρω απϐ τισ εργαςιακϋσ
ςχϋςεισ και τουσ τρϐπουσ εργαςύασ. Η ϋννοια του κϐςμου τησ εργαςύασ δεν αφορϊ μϐνο ςτα
χωροχρονικϊ πλαύςια εντϐσ των οπούων παρϊγεται η εργαςύα. Αντύθετα, αναφϋρεται ςτο
χώρο, τουσ εργαςιακοϑσ τομεύσ/κλϊδουσ, τισ ςχϋςεισ (μεταξϑ εργοδϐτη/εργαζϐμενου, μεταξϑ
ςυναδϋλφων αλλϊ και τρύτων μερών), τισ δυναμικϋσ που αναπτϑςςονται, τισ εξελύξεισ που
λαμβϊνουν χώρα ςχετικϊ με την εργαςύα, τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των μερών ό
ακϐμη τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ. Με ϊλλα λϐγια, η προςπϊθεια πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ
τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ δεν αφορϊ μϐνο ςτον τϐπο και ςτον χρϐνο ςτον οπούο
λαμβϊνει χώρα ϋνα γεγονϐσ, αλλϊ ςε ολϐκληρο το πλϋγμα των εμπλεκϐμενων παραμϋτρων. Ο
ϐροσ «κϐςμοσ» ανταποκρύνεται με ολιςτικϐ τρϐπο ςτα ςϑγχρονα εργαςιακϊ δεδομϋνα,
αποτυπώνοντασ την ϋννοια του διευρυμϋνου εργαςιακοϑ περιβϊλλοντοσ που καλϑπτει η
ϑμβαςη.
Επύςησ, αναφορικϊ με ϊλλα ζητόματα ςωςτόσ απϐδοςησ ςτην επύςημη ελληνικό μετϊφραςη,
η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ικανοπούηςό και για την προςαρμογό τησ ελληνικόσ μετϊφραςησ του
Προοιμύου τησ ϑμβαςησ, ςτο χΝ που κατατϋθηκε ςτη Βουλό, ςτο ςημεύο που απϋδιδε
εςφαλμϋνα τη ϑμβαςη των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατϐμων με Αναπηρύεσ
ωσ ϑμβαςη για τα Δικαιώματα των Ατϐμων με Ειδικϋσ ανϊγκεσ, τονύζοντασ ϐτι η Διεθνόσ
αυτό ϑμβαςη του ΟΗΕ αναφϋρεται ςε ϊτομα με αναπηρύεσ (persons with disabilities) και ϐχι
ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ. Ψςτϐςο, επιςημαύνεται ϐτι η αδϐκιμη αυτό ορολογύα δεν
αποφεϑχθηκε ςτο Μϋροσ ΙΙΙ του παρϐντοσ χΝ, καθώσ ςτο ϊρθρο 38 γύνεται εκτεταμϋνη
χρόςη του.
Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ότι για την ελληνικό μετϊφραςη του αγγλικού όρου
"person" προτιμϊται ο όροσ «πρόςωπο» αντύ του «ατόμου», ενώ για τον αγγλικό όρο
"whistle-blowers" προτεύνεται η μετϊφραςη «πρόςωπα με υποχρϋωςη αναφορϊσ»,
αντύ του όρου «πληροφοριοδότεσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ», καθώσ αναφϋρεται ςε
πλαύςια εργαςύασ που ϋχουν πολιτικό υποχρεωτικόσ αναφορϊσ/καταγγελύασ
παραβιϊςεων, δηλαδό ςε εργαζόμενεσ/νουσ που καταγγϋλλουν ό αναφϋρουν, ωσ
υποχρεούνται, υποψύα ό γεγονόσ που πληροφορόθηκαν με οποιοδόποτε τρόπο.
Σϋλοσ, η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ προκειμϋνου να αναδεύξει τη ςημαςύα ϋνταξησ
τησ διϊςταςησ του φύλου ςτη ςύνταξη των δημόςιων εγγρϊφων και χρόςησ
γλώςςασ ευαύςθητησ ωσ προσ το φύλο, υπογραμμύζοντασ ότι ςυνολικϊ η ελληνικό
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απόδοςη τησ ΔΕ 190, ωσ δημόςιου εγγρϊφου, οφεύλει να αποφεύγει το γλωςςικό
ςεξιςμό τησ αποκλειςτικόσ χρόςησ του αρςενικού γϋνουσ. Διαπιςτώνεται ότι, παρϊ
το γεγονόσ ότι η ύμβαςη διαμορφώνει ϋνα ςυμπεριληπτικό πλαύςιο προςταςύασ,
αυτό δεν αποτυπώνεται πλόρωσ ςτο νομοθετικό κεύμενο που ειςϊγει το πλαύςιο αυτό
ςτην εθνικό νομοθεςύα. Η κύρωςη τησ ΔΕ 190 δεν μπορεύ παρϊ να αποτυπώνει ςε
όλα τησ τα ςτϊδια τισ αλλαγϋσ τισ οπούεσ επιδιώκει να φϋρει, με την κατϊλληλη χρόςη
τησ γλώςςασ να εύναι μύα από αυτϋσ.
Μϋροσ ΙΙ. Υιοθϋτηςη μϋτρων και ρυθμύςεισ για την παρενόχληςη και τη βύα ςτην
εργαςύα
Πεδύο εφαρμογόσ (ϊρθρο 3 χΝ)
Η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ειςαγωγικϊ ϐτι οι διεθνεύσ ςυμβϊςεισ περιλαμβϊνουν γενικϊ
διατυπωμϋνεσ διατϊξεισ και ειςϊγουν ελϊχιςτα επύπεδα προςταςύασ, βϊςει των οπούων
ελϋγχεται η εφαρμογό τουσ κατϐπιν τησ επικϑρωςησ. Οι εφαρμοςτικϋσ διατϊξεισ των
ςυμβϊςεων αυτών ϋρχονται να εξειδικεϑςουν τισ γενικϋσ υποχρεώςεισ κατϊ τρϐπο
ςυγκεκριμϋνο, λαμβϊνοντασ υπϐψη το ςϑνολο του εθνικοϑ νομικοϑ πλαιςύου και
διευρϑνοντασ, εϊν το επιθυμεύ ο εθνικϐσ νομοθϋτησ, το πλαύςιο προςταςύασ. ε καμύα
περύπτωςη, ωςτϐςο, η εθνικό νομοθεςύα δεν περιορύζει την παρεχϐμενη προςταςύα ςε ςχϋςη
με το προβλεπϐμενο απϐ ϑμβαςη πλαύςιο. το πλαύςιο λοιπϐν αυτϐ, η ΕΕΔΑ ςημειώνει ϐτι η
κϑρωςη τησ ΔΕ 190 και η εφαρμοςτικό αυτόσ νομοθεςύα αποτελεύ μια κρύςιμη ευκαιρύα
ςυνολικόσ επιςκϐπηςησ του όδη ιςχϑοντοσ ςτην Ελλϊδα νομοθετικοϑ πλαιςύου για τη βύα και
την παρενϐχληςη ςτην εργαςύα και ςυνεκτικόσ προςαρμογόσ και ενύςχυςόσ του, με γνώμονα
τη διαπαιδαγώγηςη τησ κοινωνύασ και την πρϐληψη των φαινομϋνων αυτών και κυρύωσ την
προςταςύα των θυμϊτων και την τιμωρύα των δραςτών.
Εξϊλλου, ϐπωσ επιςημαύνει και η Γενικό ϑςταςη αριθ. 35 τησ Επιτροπόσ για την εξϊλειψη
των διακρύςεων κατϊ των γυναικών, προκειμϋνου να αναδεύξει τισ διαςτϊςεισ του
φαινομϋνου τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ, ειςϊγοντασ μϊλιςτα και τη διϊςταςη του φϑλου,
«η βύα λϐγω φϑλου κατϊ των γυναικών εμφανύζεται ςε ϐλουσ τουσ χώρουσ και τουσ τομεύσ
τησ ανθρώπινησ αλληλεπύδραςησ, δημϐςιο ό ιδιωτικϐ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πλαιςύων
τησ οικογϋνειασ, τησ κοινϐτητασ, των δημϐςιων χώρων, του χώρου εργαςύασ, του ελεϑθερου
χρϐνου, τησ πολιτικόσ, του αθλητιςμοϑ, των υπηρεςιών υγεύασ και του εκπαιδευτικοϑ
περιβϊλλοντοσ, καθώσ επύςησ τησ επαναπροςδιοριςμϋνησ δημϐςιασ και ιδιωτικόσ ςφαύρασ
μϋςω του ψηφιακοϑ περιβϊλλοντοσ, ϐπωσ των ςϑγχρονων μορφών βύασ που ςυμβαύνουν ςτο
διαδύκτυο και ςε ϊλλα ψηφιακϊ περιβϊλλοντα»24.

24 Convention on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35 on genderbased violence against women, updating general recommendation No. 19, CEDAW/C/GC/35, 14 Ιουλύου 2017,
παρ. 20.
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Παρϐλα αυτϊ, ςτην αρχικό εκδοχό του χΝ που εύχε αναρτηθεύ ςτη Διαβοϑλευςη (ϊρθρο 2),
επιχειρόθηκε ο περιοριςμϐσ του πεδύου εφαρμογόσ των εφαρμοςτικών μϋτρων τησ ΔΕ 190
ςτον ιδιωτικϐ μϐνο τομϋα – και μϊλιςτα ςυγκεκριμϋνο μϐνο τμόμα του, παραλεύποντασ ϐχι
μϐνο το δημϐςιο τομϋα, αλλϊ και τον αγροτικϐ τομϋα και τη ναυτεργαςύα, ϐπωσ επύςησ και τα
αυταπαςχολοϑμενα πρϐςωπα ςε ςυνθόκεσ εξϊρτηςησ ό τισ εργαζϐμενεσ μετανϊςτριεσ/τουσ
εργαζϐμενουσ μετανϊςτεσ χωρύσ νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα. Ο περιοριςμϐσ αυτϐσ δεν ςυνϊδει
με το ϊρθρο 2 τησ ϑμβαςησ, το οπούο αναφϋρεται οριζϐντια ςτον «κϐςμο τησ εργαςύασ»
ανεξϊρτητα απϐ τη μορφό και το εύδοσ τησ εργαςύασ του (παρ. 1) και ρητϊ ορύζει ϐτι «ιςχϑει
για ϐλουσ τουσ τομεύσ, ιδιωτικϐ ό δημϐςιο, τϐςο ςτην επύςημη ϐςο και ςτην ανεπύςημη
οικονομύα, ςτισ αςτικϋσ ό αγροτικϋσ περιοχϋσ» (παρ. 2). Ο περιοριςμϐσ του πεδύου εφαρμογόσ
των εφαρμοςτικών διατϊξεων, ςυνεπώσ, αφενϐσ, ςυνεπϊγεται τη μερικό εκτϋλεςη των
διατϊξεων τησ ϑμβαςησ που κυρώνει, αφετϋρου, ακυρώνει το μόνυμα μηδενικόσ ανοχόσ που
θϋλει να μεταδώςει η ϑμβαςη.
Τπό το φωσ των παρατηρόςεων αυτών, η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ικανοπούηςό τησ για
την προςαρμογό του χΝ που ειςόχθηκε ςτη Βουλό, καθώσ, με την ϋνταξη του
δημόςιου τομϋα, ςε ϋνα βαθμό θεραπεύεται το ζότημα του περιοριςμού του πεδύου
εφαρμογόσ. Ψςτόςο, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ότι εξακολουθεύ να μην καλύπτεται το
ςύνολο των τομϋων ςτουσ οπούουσ παρϋχεται εργαςύα και αναφϋρονται ςτη ΔΕ 190
και, πιο ςυγκεκριμϋνα, τα ϊτομα που παρϋχουν εργαςύα ςε ςυνθόκεσ
αυτοαπαςχόληςησ, ο αγροτικόσ τομϋασ και η ναυτεργαςύα. Σαυτόχρονα, δεν εύναι
καθόλου ςαφϋσ, δεδομϋνησ και τησ ϋλλειψησ αιτιολογικόσ Έκθεςησ, τι περιλαμβϊνει η
φρϊςη «ϊτυπη οικονομύα», η οπούα ςυμπεριλόφθηκε ςτο κεύμενο χΝ που ειςόχθηκε
ςτη Βουλό, καθώσ δεν ορύζεται τι ακριβώσ αυτό περιλαμβϊνει, ούτε και υπϊρχει
παραπομπό ςε κϊποιο ςχετικό οριςμό.
Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ ςυςτόνει τη διεύρυνςη του πεδύου εφαρμογόσ ώςτε να
περιλαμβϊνει ακόμη:
α. τουσ εργαζόμενουσ με εργόςημο, καθώσ ςυνδϋονται με υψηλϊ ποςοςτϊ υποαναφορικότητασ (μη προςφυγό ςτισ Αρχϋσ) λόγω τησ ευελιξύασ απαςχόληςησ και του
τόπου παροχόσ εργαςύασ, ιδιαύτερα όταν αυτό ςυνδϋεται με την οικύα του εργοδότη ό
τον αγροτικό τομϋα (ςε ςυνδυαςμό ςυχνϊ με την αλλοδαπότητα του θύματοσ),
β. τουσ εργαζόμενουσ ιδιωτικού δικαύου ςτο δημόςιο τομϋα, καθώσ και το προςωπικό
που απαςχολεύται μϋςω εργολαβικών αναθϋςεων ςτο δημόςιο τομϋα
γ. όχι μόνο όςουσ αιτούνται εργαςύα, αλλϊ και ςύμφωνα με τη διατύπωςη του ϊρθρου
2 τησ ΔΕ 190, και όςουσ αναζητούν εργαςύα.
Απαγόρευςη βύασ και παρενόχληςησ ςτην εργαςύα (ϊρθρο 4 χΝ)
Λαμβανομϋνων υπϐψη των εμποδύων πρϐςβαςησ των θυμϊτων βύασ, παρενϐχληςησ και
ςεξουαλικόσ παρενϐχληςησ ςε κατϊλληλεσ διαδικαςύεσ καταγγελύασ και αποτελεςματικόσ
προςταςύασ τουσ, τα οπούα κυρύωσ οφεύλονται ςτον κατακερματιςμϐ και το μη ςυνεκτικϐ
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περιεχϐμενο τησ εθνικόσ νομοθεςύασ ςτο πεδύο τησ βύασ, τησ παρενϐχληςησ και τησ
ςεξουαλικόσ παρενϐχληςησ, η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει ϐτι η αποτελεςματικϐτητα των
εφαρμοςτικών τησ ΔΕ 190 μϋτρων ςυναρτϊται ϊμεςα απϐ τη θϋςη ςε ιςχϑ ςυγκεκριμϋνων
μϋτρων με ςαφϋσ και ςυνεκτικϐ περιεχϐμενο. Σα μϋτρα αυτϊ θα ςυμβϊλουν ςτην
απαιτοϑμενη αςφϊλεια δικαύου, τη γνώςη και εμπϋδωςη τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ απϐ την
κοινωνύα και ςυνακϐλουθα την πρϐληψη των φαινομϋνων βύασ ό/και παρενϐχληςησ ςτην
εργαςύα και κυρύωσ την ϋγκαιρη και κατϊλληλη προςταςύα των θυμϊτων παρενϐχληςησ
ό/και βύασ.
Η ΕΕΔΑ παρατηρεύ με απογοότευςη ϐτι το παρϐν χΝ – και πιο ςυγκεκριμϋνα το ϊρθρο 4,
παρ. 1 και 2 που ειςϊγει τουσ οριςμοϑσ τησ απαγϐρευςησ τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ
ςτην εργαςύα – δεν λαμβϊνει υπϐψη του το ενωςιακϐ δύκαιο και το κεκτημϋνο τησ ΕΕ ςτον
τομϋα τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ ςτον κϐςμο τησ εργαςύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο ϊρθρο
4 του χΝ, με το οπούο προωθοϑνται τα εφαρμοςτικϊ τησ ΔΕ 190 μϋτρα, επαναλαμβϊνονται
αυτοϑςιοι οι οριςμού τησ ϑμβαςησ, παραγνωρύζοντασ ϐτι ςτην εθνικό ϋννομη τϊξη ιςχϑουν
αυτό τη ςτιγμό τϋςςερα (4) βαςικϊ νομοθετόματα25, τα οπούα ςυμπεριλαμβϊνουν –
δυςτυχώσ με μη ςυνεκτικϐ τρϐπο – τα ύδια πεδύα οριςμών για τον τομϋα τησ εργαςύασ.
Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει, ςυνεπώσ, ότι από το περιεχόμενο των ςυναφών διατϊξεων όλων
των παραπϊνω νομοθετημϊτων και υπό το πρύςμα τησ καλόσ νομοθϋτηςησ και τησ
αςφϊλειασ δικαύου υπϋρ των θυμϊτων βύασ και παρενόχληςησ προκύπτει ότι ςτουσ
οριςμούσ των απαγορευμϋνων διακρύςεων ςτην εργαςύα εντϊςςονται:
α) οι ϊμεςεσ και οι ϋμμεςεσ διακρύςεισ, ςυνεπώσ θα πρϋπει προςτεθούν και οι δύο
αυτϋσ διαςτϊςεισ των ςυμπεριφορών, πρακτικών ό απειλών βύασ και παρενόχληςησ,
β) όλοι οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεςύα λόγοι διϊκριςησ λόγω πραγματικών ό
νομιζόμενων χαρακτηριςτικών, καθώσ και οι διακρύςεισ λόγω ςχϋςησ, κατϊ την
ϋννοια του νόμου. τουσ λόγουσ αυτούσ εντϊςςονται, βϊςει τησ ιςχύουςασ
νομοθεςύασ, το φύλο, ο ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ, η ταυτότητα ό τα
χαρακτηριςτικϊ φύλου, η φυλό, το χρώμα, η εθνικό ό εθνοτικό καταγωγό, οι
γενεαλογικϋσ καταβολϋσ, οι θρηςκευτικϋσ ό ϊλλεσ πεποιθόςεισ, η αναπηρύα ό χρόνια
πϊθηςη, η ηλικύα, η οικογενειακό ό κοινωνικό κατϊςταςη. ημειώνεται ότι, όπωσ

25 υγκεκριμϋνα τα βαςικϊ νομοθετόματα που ρυθμύζουν τισ κρύςιμεσ για το ρυθμιζϐμενο θϋμα ϋννοιεσ του
φϑλου, των λοιπών λϐγων απαγορευμϋνων διακρύςεων, τησ βύασ, τησ παρενϐχληςησ και τησ ςεξουαλικόσ
παρενϐχληςησ, εύναι ο Ν 4531/2018 (Α΄62) για την κϑρωςη τησ ϑμβαςησ του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για την
Πρϐληψη και την Καταπολϋμηςη τησ Βύασ κατϊ των γυναικών και τησ Ενδοοικογενειακόσ Βύασ και προςαρμογό
τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ (ϑμβαςησ τησ Κωνςταντινοϑπολησ), ο Ν 4604/2019 (Α’ 50) για την προώθηςη τησ
ουςιαςτικόσ ιςϐτητασ των φϑλων, πρϐληψη και καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ, ο Ν
4443/2016 (Α΄ 232) για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2000/43/ΕΚ περύ εφαρμογόσ τησ αρχόσ τησ ύςησ
μεταχεύριςησ προςώπων αςχϋτωσ φυλετικόσ ό εθνοτικόσ τουσ καταγωγόσ, τησ Οδηγύασ 2000/78/ΕΚ για τη
διαμϐρφωςη γενικοϑ πλαιςύου για την ύςη μεταχεύριςη ςτην απαςχϐληςη και την εργαςύα και ϊλλεσ διατϊξεισ,
καθώσ επύςησ και ο Ν 3896/2010 (Α΄207) για την εφαρμογό τησ αρχόσ των ύςων ευκαιριών και τησ ύςησ
μεταχεύριςησ ανδρών και γυναικών ςε θϋματα εργαςύασ και απαςχϐληςησ - Εναρμϐνιςη τησ κεύμενησ
νομοθεςύασ με την Οδηγύα 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 5ησ Ιουλύου
2006 και ϊλλεσ ςυναφεύσ διατϊξεισ.
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προϋκυψε και από την ακρόαςη φορϋων που διοργϊνωςε η ΕΕΔΑ, οι περιςςότεροι
από τουσ αναφερόμενουσ λόγουσ παρϊνομων διακρύςεων, ςυρρϋουν ςτισ υποθϋςεισ
βύασ και παρενόχληςησ με το φύλο του θύματοσ (πολλαπλϋσ διακρύςεισ). Επύςησ, όπωσ
υπογραμμύζει και η ΓΕΕ, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ οι λόγοι παρϊνομησ διϊκριςησ
ςυρρϋουν με τη ςυνδικαλιςτικό ιδιότητα του θύματοσ των πρϊξεων ό ςυμπεριφορών
παρϊνομησ διϊκριςησ, βύασ ό παρενόχληςησ.
Λαμβανομϋνου υπόψη ότι το χΝ δεν πρϋπει να προκαλεύ ςύγχυςη με το διαχωριςμό
τησ διϊκριςησ από τη ςεξουαλικό παρενόχληςη, ούτε να ϋρχεται ςε ευθεύα αντύθεςη
με την υφιςτϊμενη νομοθεςύα και τισ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ που ϋχει κυρώςει η Φώρα26,
η ΕΕΔΑ χαιρετύζει ωσ ιδιαύτερα ςημαντικό την προςαρμογό του χΝ που ειςόχθηκε
ςτη Βουλό, ςε ςχϋςη με την αρχικό του εκδοχό που εύχε αναρτηθεύ ςτη Διαβούλευςη,
διαπιςτώνοντασ μια ςειρϊ από βελτιώςεισ των εφαρμοςτικών διατϊξεων, όπωσ πχ η
αναγνώριςη τησ ςεξουαλικόσ παρενόχληςησ ωσ διϊκριςησ με βϊςη το φύλο, η
ειςαγωγό ξεχωριςτών οριςμών ςε διαφορετικϋσ παραγρϊφουσ για τη βύα και την
παρενόχληςη, καθώσ επύςησ και η παρϊλειψη τησ αναφορϊσ ςτο «κοινωνικό ό
βιολογικό φύλο».
Σϋλοσ, προτεύνεται η προςθόκη ρητϊ προβλεπόμενησ προςταςύασ κατϊ την
εγκυμοςύνη και λόγω οικογενειακών ευθυνών, κατϊ τρόπο που να ςυνϊδει με την
ιςχύουςα νομοθεςύα.
Τποχρεώςεισ εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιςη τησ βύασ και τησ παρενόχληςησ (ϊρθρο 5
χΝ)
ε ϐ,τι αφορϊ ςτισ υποχρεώςεισ του εργοδϐτη για πρϐληψη και αντιμετώπιςη τησ βύασ και
τησ παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα, η ΕΕΔΑ ςημειώνει ϐτι η διατϑπωςη του ϊρθρου 5 του
παρϐντοσ χΝ περιλαμβϊνει κυρύωσ τισ υποχρεώςεισ ενϋργειασ των εργοδοτών που
ςχετύζονται ϊμεςα με την πρϐληψη και την αντιμετώπιςη τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ,
χωρύσ να ςυμπεριλαμβϊνει την υποχρϋωςη αποχόσ των εργοδοτών απϐ πρϊξεισ που
υπονομεϑουν τα εργαςιακϊ δικαιώματα των εργαζϐμενων. Η προςθόκη αυτό εύναι
απαραύτητη και καθϐλου αυτονϐητη. Η διαςφϊλιςη τησ ςυνδικαλιςτικόσ ελευθερύασ και τησ
ςυλλογικόσ διαπραγμϊτευςησ, η διατόρηςη αξιοπρεπών ςυνθηκών εργαςύασ, η εξϊλειψη
κϊθε μορφόσ αναγκαςτικόσ ό υποχρεωτικόσ εργαςύασ, η εξϊλειψη των διακρύςεων και η
αποχό απϐ ενϋργειεσ που παραβιϊζουν τα δικαιώματα αυτϊ, θα πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν.
Παρϊλληλα, θα πρϋπει να ςυμπεριληφθεύ η υποχρϋωςη αναγνώριςησ των ςυμπληρωματικών
ρϐλων και καθηκϐντων ϐλων των εμπλεκομϋνων μερών (κυβερνόςεων, εργοδοτών,
εργαζϐμενων και οργανώςεών τουσ) λαμβϊνοντασ υπϐψη τη διαφορετικό φϑςη και ϋκταςη

26 Ενδεικτικϊ αναφϋρονται η Διεθνόσ ϑμβαςη για την εξϊλειψη κϊθε μορφόσ διϊκριςησ κατϊ των γυναικών
(CEDAW) ό η ϑμβαςη του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για την Πρϐληψη και την Καταπολϋμηςη τησ Βύασ κατϊ
των γυναικών και τησ Ενδοοικογενειακόσ Βύασ και προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ (ϑμβαςη τησ
Κωνςταντινοϑπολησ).
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των ευθυνών τουσ. Η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι η αποτελεςματικό εφαρμογό τησ ΔΕ 190 δεν
αποτελεύ ζότημα που αφορϊ μϐνο ςτην εργοδοτικό πλευρϊ, αλλϊ εύναι απϐλυτα αναγκαύο να
διαςφαλύζεται η ςυνεργαςύα μεταξϑ ϐλων των μερών.
Επύςησ, η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι, ανεξϊρτητα απϐ την υιοθϋτηςη ϊλλων ςτρατηγικών
κειμϋνων για την καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ ςε εθνικϐ επύπεδο, τα ειδικϐτερα μϋτρα ό
ϊλλεσ υποχρεώςεισ των εμπλεκομϋνων μερών πρϋπει να αναφϋρονται με ςαφό και οριςμϋνο
τρϐπο ςτο παρϐν νομοθϋτημα για να παρουςιϊζουν μια ςυνεκτικό εικϐνα των νομικώσ
προβλεπϐμενων υποχρεώςεων και να μην καταλεύπεται κανϋνα περιθώριο νομικόσ
αναςφϊλειασ ςχετικϊ με το αν κϊποιο μϋροσ υποχρεοϑται, δϑναται ό ϋχει τη διακριτικό
ευχϋρεια να υλοποιόςει κϊποιο απϐ αυτϊ τα μϋτρα
Τπό το πρύςμα αυτό, η διατύπωςη του ϊρθρου 5, παρ. 1(α), του παρόντοσ χΝ, με τη
χρόςη των λϋξεων «φυςικϊ» ςτα πρόςωπα που αςκούν την εξουςύα του εργοδότη και
«εξουςύα του εργοδότη», αφενόσ, δεν αποτελούν κατϊλληλουσ νομικούσ όρουσ,
αφετϋρου, εύναι αόριςτεσ και ενδεχόμενα περιοριςτικϋσ του πεδύου εφαρμογόσ τησ
διϊταξησ. Νομοτεχνικϊ η ορθό διατύπωςη, ςτη βϊςη και των ςχετικών προβλϋψεων
ςτο ενωςιακό δύκαιο, εύναι «Ο εργοδότησ, καθώσ και το πρόςωπο που αςκεύ το
διευθυντικό δικαύωμα ό εκπρόςωποσ ό προςτηθεύσ υπ’αυτών υποχρεούνται…» (βλ
ϊρθρο 23 Ν 3896/2010). Αντύςτοιχα οι λϋξεισ αυτϋσ πρϋπει να απαλειφθούν ςε όλα τα
ϊρθρα που χρηςιμοποιούνται (πχ ϊρθρα 6, παρ. 1 ό 12, παρ. 4). Η διόρθωςη αυτό
κρύνεται απαραύτητη και υπό το πρύςμα τησ διατύπωςησ τησ διϊταξησ του ϊρθρου 10
του χΝ για τισ πολιτικϋσ εντόσ τησ επιχεύρηςησ για τη διαχεύριςη εςωτερικών
καταγγελιών.
Επιπλϋον, λαμβανομϋνων υπόψη τησ ςύνθεςησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ κατϊ κύριο
λόγο από μικρϋσ και μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ, ςτισ οπούεσ δεν λειτουργούν τμόματα
διούκηςησ προςωπικού, αλλϊ και του γεγονότοσ ότι ο ύδιοσ ο εργοδότησ μπορεύ να
εύναι ο δρϊςτησ του περιςτατικού παρενόχληςησ ό/και βύασ, δεν γύνεται αντιληπτό η
περύπτωςη του ϊρθρου 5, παρ. 1(α) ωσ προσ την «υποχρϋωςη του εργοδότη» να
παραλαμβϊνει, διερευνϊ και να διαχειρύζεται κϊθε καταγγελύα ό ςχετικϊ αναφορϊ
βύασ και παρενόχληςησ ςτην επιχεύρηςό του και πϊντωσ με εμπιςτευτικότητα και
προτεύνει να αναδιατυπωθεύ ωσ εξόσ: «Κϊθε εργοδότησ, καθώσ και το πρόςωπο που
αςκεύ το διευθυντικό δικαύωμα ό εκπρόςωποσ ό προςτηθεύσ υπ’ αυτών
υποχρεούνται:… α) να μην παρεμποδύζουν την παραλαβό, διερεύνηςη και διαχεύριςη
κϊθε καταγγελύεσ ό ςχετικόσ αναφορϊσ ….».
Οριζόντιεσ παρατηρόςεισ επύ ϊρθρων 6 ϋωσ 11 χΝ
Ξεκινώντασ απϐ την παραδοχό ϐτι εύναι κρύςιμη η ρητό ϋνταξη ςτο πεδύο τησ υγεύασ και τησ
αςφϊλειασ των εργαζϐμενων τησ διϊςταςησ τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα με
κατϊλληλη προςαρμογό του περιεχϐμενου του Ν 3850/2010 (Κώδικασ νϐμων για την υγεύα
και την αςφϊλεια των εργαζϐμενων), η ΕΕΔΑ χαιρετύζει και απϐ τη δικό τησ πλευρϊ ωσ θετικό
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εξϋλιξη τισ προωθοϑμενεσ τροποποιόςεισ του Ν 3850/2010. πεϑδει να επιςημϊνει, ωςτϐςο,
με ϋμφαςη ϐτι δεν εύναι επαρκεύσ27.
Επύςησ και υπϐ το φωσ τησ ΔΕ 206, κομβικϐ προσ ρϑθμιςη ζότημα εύναι η διεξαγωγό
αξιολϐγηςησ κινδϑνων ςτο χώρο εργαςύασ, η οπούα θα πρϋπει να ςυνεκτιμϊ παρϊγοντεσ που
αυξϊνουν την πιθανϐτητα βύασ και παρενϐχληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
ψυχοκοινωνικών κινδϑνων, που προκϑπτουν ό ενδϋχεται να προκϑψουν απϐ τισ ςυνθόκεσ
και τουσ ϐρουσ εργαςύασ, την οργϊνωςη τησ εργαςύασ και του ανθρώπινου δυναμικοϑ,
αφοροϑν τρύτα πρϐςωπα ωσ πελϊτεσ, παρϐχουσ υπηρεςιών, χρόςτεσ, αςθενεύσ ό το ευρϑτερο
κοινϐ και προκϑπτουν απϐ διακρύςεισ, κατϊχρηςη εξουςύασ και ϋμφυλα, πολιτικϊ και
κοινωνικϊ ςτερεϐτυπα και κανϐνεσ, τα οπούα ενιςχϑουν τη βύα και την παρενϐχληςη.
Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ αναδεικνϑει την κομβικό ςημαςύα τησ ςυλλογικόσ διϊςταςησ των
δικαιωμϊτων των εργαζϐμενων, δεδομϋνου και του γεγονϐτοσ ϐτι το ςυγκεκριμϋνο χΝ
εμπεριϋχει εφαρμοςτικϊ μϋτρα ΔΕ, η οπούα τϐςο ωσ προσ τη διαδικαςύα υιοθϋτηςόσ τησ ϐςο
και ωσ προσ το περιεχϐμενϐ τησ διαπνϋεται απϐ τισ θεμελιώδεισ αρχϋσ και κανϐνεσ που
διϋπουν τη τριμερό θεςμικό λειτουργύα τησ ΔΟΕ, εκ των οπούων βαςικϐτεροι εύναι η
προώθηςη και υποςτόριξη τησ ελεϑθερησ ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ και των ελεϑθερων
ςυλλογικών διαπραγματεϑςεων και των ςυλλογικών ςυμβϊςεων εργαςύασ ςε ϐλα τα επύπεδα
(ΔΕ 87 και 98) και η διαςφϊλιςη μϋςω των θεμελιωδών αυτών δικαιωμϊτων και με
ςυνεκτικϐ τρϐπο τησ εφαρμογόσ των αρχών ιςϐτητασ και μη διϊκριςησ (ΔΕ 100 και 111)
και τησ προςταςύασ τησ επαγγελματικόσ υγεύασ και αςφϊλειασ (ΔΕ 155 και 187). Τπϐ το
πρύςμα αυτϐ, ςυνεπώσ, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει με προβληματιςμϐ εύτε την ϋλλειψη, εύτε την
κακό νομοτεχνικό διατϑπωςη τησ οφειλϐμενησ ςυλλογικόσ διϊςταςησ των εργαςιακών
δικαιωμϊτων των εργαζϐμενων κατϊ τη θεμελύωςη των προβλεπϐμενων ςτο χΝ θετικών
υποχρεώςεων των εργοδοτών ωσ προσ τη ρϑθμιςη των προωθοϑμενων επιμϋρουσ πεδύων
(υποχρϋωςη για ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη, υποχρϋωςη προγραμματιςμοϑ
προληπτικών δρϊςεων, πολιτικϋσ εντϐσ τησ επιχεύρηςησ, περιεχϐμενο Κανονιςμών Εργαςύασ
και Επιχειρηςιακών Ε).
Ενύςχυςη αρμοδιοτότων ιατρού εργαςύασ – Σροποπούηςη των ϊρθρων 17 και 18 Ν 3850/2010
(ϊρθρο 8 χΝ)
Ειδικϐτερα, ςε ϐ,τι αφορϊ ςυγκριμϋνα τισ ςυμβουλευτικϋσ και ϊλλεσ αρμοδιϐτητεσ του
γιατροϑ εργαςύασ, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει ϐτι η ρϑθμιςη, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 8 του
παρϐντοσ χΝ, εύναι ϊνευ πρακτικοϑ αντικρύςματοσ λϐγω ϋλλειψησ εξειδύκευςησ των γιατρών
εργαςύασ και ϑπαρξησ ϊλλων καταλληλϐτερων λϑςεων, ενώ παρϊλληλα ιατρικοποιεύ την
27 Η ΕΕΔΑ ςημειώνει ϐτι ο Κώδικασ νϐμων για την υγεύα και την αςφϊλεια περιϋχει ςημαντικϋσ διατϊξεισ, ϐπου
μπορεύ να ενταχθεύ η διϊςταςη τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ, ϐπωσ ενδεικτικϊ το ϊρθρο 5 (αρμοδιϐτητεσ των
Επιτροπών Τγεύασ και Αςφϊλειασ και των εκπροςώπων των εργαζϐμενων), το ϊρθρο 28 (πεδύα ελϋγχων των
μικτών επιτροπών ελϋγχου ςυνθηκών υγεύασ και αςφϊλειασ), το ϊρθρο 43 (ειδικϋσ υποχρεώςεισ εργοδοτών), το
ϊρθρο 45 (πρώτεσ βοόθειεσ, ςοβαρού κύνδυνοι), το ϊρθρο 65 (προςταςύα ανηλύκων εργαζϐμενων ςτο εργαςιακϐ
περιβϊλλον, κύνδυνοι, πρϐληψη).
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ενδοοικογενειακό βύα ςε αντύθεςη με τα διεθνό πρϐτυπα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, λαμβανομϋνου
υπϐψη ϐτι δεν υπϊρχει γιατρϐσ εργαςύασ ςε κϊθε εργαςιακϐ περιβϊλλον, καθώσ υποχρϋωςη
γιατροϑ εργαςύασ υπϊρχει μϐνο ςτισ επιχειρόςεισ με προςωπικών ϊνω των εβδομόντα (70)
εργαζϐμενων, αλλϊ και ϐπου υπϊρχει δεν εύναι απαραύτητα το πρϐςωπο που εύναι δϋον να
λαμβϊνει αυτϐ το ρϐλο, δεδομϋνου ϐτι η αντιμετώπιςη τησ ενδοοικογενειακόσ βύασ δεν εύναι
ιατρικϐ ζότημα, η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει την ανϊγκη ςυνδυαςτικόσ προςϋγγιςησ τησ ρϑθμιςησ
αυτόσ με τισ προτϊςεισ που περιλαμβϊνει η ϑςταςη 206.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ΕΕΔΑ αναδεικνύει την ανϊγκη να ςυμπεριλαμβϊνεται η
ενδοοικογενειακό βύα ςτουσ παρϊγοντεσ εκτύμηςησ κινδύνου και η κϊθε επιχεύρηςη
να λαμβϊνει τα αντύςτοιχα μϋτρα ςε ςυνϊρτηςη με το μϋγεθόσ τησ και τουσ
οικονομικούσ πόρουσ που διαθϋτει. Για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ, μπορεύ να υπϊρχει
ϊμεςη διαςύνδεςη με το Δύκτυο τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Δημογραφικόσ και
Οικογενειακόσ Πολιτικόσ και Ιςότητασ των Υύλων και ςυνεργαςύα με τα
ςυμβουλευτικϊ κϋντρα για τη διαμόρφωςη εξατομικευμϋνου πλϊνου παρϋμβαςησ το
οπούο θα ςυμπεριλαμβϊνει και την προςαρμογό τησ επιζώςασ/του επιζώντοσ ςτο
εργαςιακό περιβϊλλον. Σο ύδιο μπορεύ να ιςχύςει και για μεγαλύτερεσ επιχειρόςεισ,
ειςϊγοντασ κατϊ τον τρόπο αυτό ϋνα ενιαύο πλαύςιο πολιτικόσ προςταςύασ των
θυμϊτων ενδοοικογενειακόσ βύασ. Η ομαλό προςαρμογό και η επιςτροφό ςτην
εργαςύα προώποθϋτει ςειρϊ μϋτρων, καθώσ και διαρκό παρακολούθηςη από τουσ
επαγγελματύεσ που αναλαμβϊνουν την υποςτόριξη του επιζώντοσ προςώπου.
Πολιτικϋσ εντόσ επιχεύρηςησ για την καταπολϋμηςη τησ βύασ και παρενόχληςησ και Πολιτικϋσ
εντόσ επιχεύρηςησ για τη διαχεύριςη εςωτερικών καταγγελιών (ϊρθρα 9 και 10 χΝ)
Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 9 και 10 του παρϐντοσ χΝ περιορύζουν την υποχρϋωςη υιοθϋτηςησ
πολιτικών για την πρϐληψη και καταπολϋμηςη τησ βύασ και παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα,
καθώσ και για τη διαχεύριςη εςωτερικών καταγγελιών μϐνο ςτισ επιχειρόςεισ που
απαςχολοϑν πϊνω απϐ εύκοςι (20) ϊτομα. Η ΕΕΔΑ παρατηρεύ ϐτι το αριθμητικϐ αυτϐ
κριτόριο των εύκοςι (20) εργαζϐμενων, αφενϐσ, δεν προβλϋπεται ςτη ΔΕ 190, η οπούα ορύζει
με ςαφόνεια ϐτι τα εργαζϐμενα ό απαςχολοϑμενα πρϐςωπα πρϋπει να προςτατεϑονται
αδιακρύτωσ, αφετϋρου, δεν αιτιολογεύται ςε κανϋνα ςημεύο του χΝ.
Η ΕΕΔΑ προτεύνει, ςυνεπώσ, την απϊλειψη και από τισ δύο διατϊξεισ του αριθμητικού
κριτηρύου των εύκοςι (20) εργαζόμενων, όπωσ επύςησ και την απϊλειψη τησ λϋξησ
«περιςτατικού»/«περιςτατικών», καθώσ η βύα και η ςεξουαλικό παρενόχληςη
ορύζονται ωσ ςυμπεριφορϋσ ςτο ϊρθρο 4 του παρόντοσ χΝ. Σο ύδιο ιςχύει και για την
αμϋςωσ επόμενη διϊταξη, του ϊρθρου 11 για το περιεχόμενο Κανονιςμών Εργαςύασ
και Επιχειρηςιακών υλλογικών υμβϊςεων Εργαςύασ.
Αναφορικϊ με την υποςτόριξη εργαζόμενων θυμϊτων ενδοοικογενειακόσ βύασ, η
ΕΕΔΑ παρατηρεύ ότι δεν υπϊρχει πρόβλεψη για ςυγκεκριμϋνα μϋτρα που κατ’
ελϊχιςτον θα όφειλαν να εφαρμόζονται ςε όλουσ τουσ εργαςιακούσ χώρουσ (π.χ.
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ςχετικό ϊδεια μετ’ αποδοχών όπου κρύνεται απαραύτητο). Για την πλόρωςη του
κενού αυτού, η ΕΕΔΑ προτεύνει την ενςωμϊτωςη ςτον εφαρμοςτικό νόμο των
μϋτρων που προβλϋπει η ύςταςη 206, καθώσ δεν αρκεύ η γενικό αναφορϊ του
ϊρθρου 9 ςτην «υποςτόριξη, με κϊθε πρόςφορο μϋςο ό εύλογη προςαρμογό».
ύμφωνα με τη ύςταςη 206, για να εύναι επαρκόσ η προςταςύα θα πρϋπει να
θεςπιςτεύ ειδικό ϊδεια και ευϋλικτοι εργαςιακού διακανονιςμού ειδικϊ για τα θύματα
ενδοοικογενειακόσ βύασ, προςταςύα από την απόλυςη και τη βλαπτικό μεταβολό των
όρων εργαςύασ, υποχρϋωςη των εργοδοτών να λαμβϊνουν υπόψη την
ενδοοικογενειακό βύα ςτισ εκτιμόςεισ κινδύνων που διεξϊγουν, ςύςτημα
παραπομπών προσ μϋτρα δημόςιου μετριαςμού του φαινομϋνου, όπου υπϊρχουν, και
αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ για τισ επιπτώςεισ τησ ενδοοικογενειακόσ βύασ ςτον
κόςμο τησ εργαςύασ.
Δικαιώματα θιγόμενων και πρόςβαςό τουσ ςτισ Αρχϋσ (ϊρθρα 12, 16, 17, 18 και 19 χΝ)
Αναφορικϊ με το δικαύωμα των θιγϐμενων προςώπων πρϐςβαςησ ςτισ Αρχϋσ, η ΕΕΔΑ
υπενθυμύζει ειςαγωγικϊ ϐτι ςτο όδη ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο ςτην Ελλϊδα προβλϋπεται
δικαύωμα δικαςτικόσ προςταςύασ του θϑματοσ παρενϐχληςησ ό/και ςεξουαλικόσ
παρενϐχληςησ λϐγω φϑλου και λοιπών απαγορευμϋνων διακρύςεων, καθώσ και δικαύωμα
προςφυγόσ ενώπιον των αρμϐδιων διοικητικών Αρχών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
διαδικαςιών διαμεςολϊβηςησ απϐ το υνόγορο του Πολύτη (βλ. Ν 3896/2010 και Ν
4443/2016). Με αφετηρύα την παραδοχό αυτό και ςε ςυνδυαςμϐ με τη ριζικό μεταβολό του
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ (ΕΠΕ) ςε Ανεξϊρτητη Αρχό, τη διατόρηςη ςε ιςχϑ τησ πιο
πϊνω αναφερϐμενησ νομοθεςύασ, αλλϊ και τη διεϑρυνςη του υφιςτϊμενων αρμοδιοτότων
του υνηγϐρου του Πολύτη, η ΕΕΔΑ εκφρϊζει τον προβληματιςμϐ τησ ςχετικϊ με τα ϐρια
αρμοδιϐτητασ των ςυναρμϐδιων τελικϊ τριών Ανεξϊρτητων Αρχών. Η ΕΕΔΑ διατυπώνει την
πεπούθηςη ϐτι η αςϊφεια και οι επικαλϑψεισ τησ αρμοδιϐτητασ θα αποβοϑν ςε βϊροσ των
θυμϊτων βύασ και παρενϐχληςησ και των οργανώςεων που επιθυμοϑν να τα ςυνδρϊμουν,
ιδιαύτερα ϐταν τα τελευταύα χρϐνια, ςτην πρακτικό των δημϐςιων Αρχών, ςτη δρϊςη των
ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων, ςτη γνώςη των εργοδοτικών οργανώςεων και των
εργοδοτών, αλλϊ και ςτη ςυνεύδηςη τησ κοινωνύασ εύναι γνωςτό η μϋχρι ςόμερα
ακολουθοϑμενη διαδικαςύα ενώπιον του ΕΠΕ και του υνηγϐρου του Πολύτη. Επιπλϋον,
αξύζει να ςημειωθεύ εδώ ϐτι η ςϑγχυςη αυτό ωσ προσ τισ αρμοδιϐτητεσ των Αρχών που
επιλαμβϊνονται υποθϋςεων βύασ ό παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα αναμϋνεται να επιταθεύ
ακϐμη περιςςϐτερο ςε βϊροσ των εργαζϐμενων απϐ τισ νϋεσ ελεγκτικϋσ αρμοδιϐτητεσ τησ
Εθνικόσ Αρχόσ Διαφϊνειασ (ϊρθρο 82 επ. Ν 4622/2019), η οπούα εύναι, μεταξϑ ϊλλων,
επιφορτιςμϋνη με την αξιολϐγηςη και διερεϑνηςη καταγγελιών και τη διενϋργεια
επιθεωρόςεων.
Με την ευκαιρύα, η ΕΕΔΑ χαιρετύζει επύ τησ αρχόσ τη ςϑςταςη ςε κϊθε Τπουργεύο Αυτοτελοϑσ
Γραφεύου υμβοϑλου Ακεραιϐτητασ, το οπούο επιλαμβϊνεται περιςτατικών διαφθορϊσ,
κατϊχρηςησ εξουςύασ, ςοβαρόσ αντικοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ, ακϐμα και ςεξουαλικόσ
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παρενϐχληςησ, διακρύςεων, εκφοβιςμοϑ, ηθικόσ παρενϐχληςησ και γενικϊ παραβιϊςεων
ακεραιϐτητασ απϐ ςυναδϋλφουσ ό προώςταμϋνουσ τουσ28. Λαμβανομϋνησ υπόψη, ωςτόςο,
τησ ϋλλειψησ δεδομϋνων και γενικότερα ενημϋρωςησ για την υλοπούηςη των
διατϊξεων αυτών του Ν 4795/2021, η ΕΕΔΑ δυςκολεύεται να αντιληφθεύ τα όρια των
αρμοδιοτότων των διαφορετικών ςυναρμόδιων οργϊνων που επιλαμβϊνονται των
υποθϋςεων παρενόχληςησ ςτην εργαςύα, τα οπούα δεν ϋχουν τεθεύ με ςαφόνεια από
το νομοθϋτη. Τπό το πρύςμα αυτό και δεδομϋνησ τησ ϋνταξησ ςτο πεδύο εφαρμογόσ
του παρόντοσ χΝ και του δημοςύου τομϋα, η ΕΕΔΑ προτεύνει επιςημαύνει την ανϊγκη
ςαφών και ρητϊ προβλεπόμενων με τισ διατϊξεισ του παρόντοσ χΝ διαδικαςιών
προςταςύασ των θυμϊτων ςτο Δημόςιο.
Η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι ςκοπϐσ του νομοθϋτη οφεύλει να εύναι πϊντα η ενθϊρρυνςη και η
διευκϐλυνςη τησ καταγγελύασ και ϐχι η πλοόγηςη του θϑματοσ ςε ϋνα δαιδαλώδεσ ςϑςτημα
προςταςύασ. Μϊλιςτα, ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην ϋμφυλη βύα, τα πρϐςωπα καλοϑνται να
καταθϋςουν την εμπειρύα τουσ πολλϋσ φορϋσ ενώπιον διαφορετικών Αρχών, γεγονϐσ που
εύναι επανατραυματικϐ και προκαλεύ καθυςτερόςεισ. Ϊνα πρϐςωπο που επιθυμεύ να
καταγγεύλει μια ςυμπεριφορϊ που εύναι βύαιη και παρενοχλητικό δεν γνωρύζει εξ οριςμοϑ ϐλα
τα διαθϋςιμα κανϊλια και δεν εύναι ςε θϋςη να αξιολογόςει χωρύσ την κατϊλληλη υποςτόριξη
ποιο εύναι το πιο πρϐςφορο. Για το ςκοπϐ αυτϐ, ϐταν εμπλϋκονται περιςςϐτερεσ Αρχϋσ, ο
νϐμοσ οφεύλει να εύναι ςαφόσ αναφορικϊ με τη διαδρομό ("pathway") που πρϋπει να
ακολουθηθεύ.
Και μϊλιςτα αυτϐ εύναι απολϑτωσ αναγκαύο να επιχειρεύται με τισ εφαρμοςτικϋσ διατϊξεισ
του νϐμου με απϐλυτα ςαφό και οριςμϋνο τρϐπο και ϐχι πϊντωσ ςτισ εξουςιοδοτικϋσ
διατϊξεισ. Η ΕΕΔΑ θεωρεύ ϐτι η εξουςιοδοτικό διϊταξη του ϊρθρου 22, παρ. 4, για τον
περαιτϋρω οριςμϐ, με απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών, των αρμϐδιων οργϊνων ςτο
πλαύςιο πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ φαινομϋνων βύασ και παρενϐχληςη, πρϋπει να
εξαλειφθεύ ώςτε να ρυθμύζονται τα θεμελιώδουσ και ουςιαςτικόσ ςημαςύασ αυτϊ ζητόματα
απϐ τον ύδιο το νϐμο, χωρύσ να απαιτεύται νομοθετικό εξουςιοδϐτηςη. Αντύθετα, με τη
νομοθετικό εξουςιοδϐτηςη παρατηρεύται το παρϊδοξο ο νομοθϋτησ να εξουςιοδοτεύ την
εκτελεςτικό εξουςύα για τη λόψη μϋτρων που δεν εξειδικεϑουν απλϊ το παρϐν νομοθετικϐ
κεύμενο, οϑτε μεριμνοϑν για την εκτϋλεςό του, αλλϊ αντύθετα αφόνουν περιθώρια ςτο
νομοθϋτη να αποδυναμώςει την προςταςύα που προβλϋπεται για τα θϑματα βύασ και
παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα. Προσ το ςκοπϐ αυτϐ η ΕΕΔΑ θεωρεύ ϐτι ο νομοθϋτησ πρϋπει να
αςκόςει την αρμοδιϐτητϊ του ευθϋωσ και ϐχι με εξουςιοδϐτηςη. Οφεύλει δηλαδό να
αποςαφηνύςει με απϐλυτα διακριτϐ τρϐπο τα ϐρια αρμοδιοτότων μεταξϑ των ςυναρμϐδιων
οργϊνων.
Η ΕΕΔΑ ςυςτόνει, ςυνεπώσ, την αποςαφόνιςη και πλόρη αναδιατύπωςη των
ςχετικών διατϊξεων υπό το φωσ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ, αποκαθιςτώντασ
παρϊλληλα και επεκτεύνοντασ τισ αρμοδιότητεσ των Γραφεύων Ιςότητασ Υύλων του
28 Ν 4795/2021 «ϑςτημα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου του Δημϐςιου Σομϋα, ϑμβουλοσ Ακεραιϐτητασ ςτη δημϐςια
διούκηςη και ϊλλεσ διατϊξεισ για τη δημϐςια διούκηςη και την τοπικό αυτοδιούκηςη» (ΥΕΚ 62/Α/17.4.2021).

χΝ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων

31

Ν 1414/1984 (ϊρθρο 8, παρ. 2) ςτα πεδύα όλων των παρϊνομων διακρύςεων ςτην
εργαςύα και ςτισ καταγγελύεσ για βύα, παρενόχληςη και ςεξουαλικό παρενόχληςη
ςτην εργαςύα και των προωθούμενων εφαρμοςτικών ρυθμύςεων τησ ΔΕ 190, αφού
τροποποιηθούν κατϊλληλα.
Σαυτόχρονα, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει την ανϊγκη για ρητό πρόβλεψη και αναφορϊ ςτην
εκπαύδευςη και την εξειδύκευςη που οφεύλουν να ϋχουν τα πρόςωπα που θα
ςτελεχώνουν το ςυγκεκριμϋνο Αυτοτελϋσ Σμόμα για την παρακολούθηςη τησ βύασ
και παρενόχληςησ ςτην εργαςύα ςτο ΕΠΕ.
ε ϐ,τι αφορϊ ςτισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ, διαχεύριςησ και εξϋταςησ καταγγελιών βύασ ό/και
παρενϐχληςησ εντϐσ των επιχειρόςεων και λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι, ϐπωσ προκϑπτει απϐ
τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ χΝ και προαναφϋρθηκε, υποχρϋωςη υιοθϋτηςησ ςυγκεκριμϋνησ
πολιτικόσ διαχεύριςησ εςωτερικών καταγγελιών για περιςτατικϊ βύασ και παρενϐχληςησ,
ϋχουν μϐνο οι επιχειρόςεισ που απαςχολοϑν πϊνω απϐ εύκοςι (20) ϊτομα, η ΕΕΔΑ διατυπώνει
την ανηςυχύα τησ για τη μεγϊλη πλειονϐτητα των επιχειρόςεων ςτην ελληνικό οικονομύα που
απαςχολοϑν απϐ ϋναν (1) ϋωσ εύκοςι (20) εργαζϐμενα πρϐςωπα.
Τπό το πρύςμα αυτό, η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει με ϋμφαςη ότι η νομοθεςύα οφεύλει να
προβεύ ςτην απαιτούμενη ρύθμιςη των διαδικαςτικών εγγυόςεων για την
προςόκουςα εξϋταςη των καταγγελιών εντόσ των επιχειρόςεων, με πρώτη την
υποχρϋωςη του εργοδότη γνωςτοπούηςησ χωρύσ καθυςτϋρηςη αυτών των
καταγγελιών ςτο ΕΠΕ και το υνόγορο του Πολύτη για την παρακολούθηςη τησ
πορεύασ τουσ. Η γνωςτοπούηςη υποβολόσ τϋτοιων καταγγελιών ςτο ΕΠΕ και ςτο
υνόγορο του Πολύτη, θα ςυμβϊλει, αφενόσ, ςτη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ ωσ προσ
την εξϋλιξη των διαδικαςιών αυτών με γνώμονα κυρύωσ την προςταςύα του θύματοσ,
αφετϋρου, ςτην απόλυτα αναγκαύα παρακολούθηςη των ςχετικών ςτοιχεύων από
την πλευρϊ τησ Πολιτεύασ, για την ϋλλειψη των οπούων ϋχει διεθνώσ κατακριθεύ η
Φώρα μασ και παραμεύνει ςτισ τελευταύεσ θϋςεισ των χωρών τησ ΕΕ για την πρόοδό
τησ ςτα θϋματα ιςότητασ.
Σϋλοσ, η ΕΕΔΑ αποτιμϊ θετικϊ την πρϐβλεψη τησ διαςϑνδεςησ τησ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ με
το Σμόμα Ιςϐτητασ των Υϑλων ςτην Εργαςύα τησ Διεϑθυνςησ Ατομικών Ρυθμύςεων του
Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων, τη Γενικό Γραμματεύα Δημογραφικόσ και
Οικογενειακόσ Πολιτικόσ και Ιςϐτητασ των Υϑλων του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών
Τποθϋςεων, το υνόγορο του Πολύτη και κϊθε ϊλλη δημϐςια Αρχό που μπορεύ να τησ
παρϊςχει ςυνδρομό (ϊρθρο 17, παρ. 3). Επιφυλϊςςεται ωςτϐςο να παρακολουθόςει ςτενϊ
την εφαρμογό τησ ρϑθμιςησ αυτόσ ςτην πρϊξη.
το πλαύςιο αυτό και με δεδομϋνο ότι προκρύνεται ςε αρκετϊ ϊρθρα και από τη
ύμβαςη τησ Κωνςταντινούπολησ (Ν 4531/2018), η ΕΕΔΑ ςυςτόνει τη ρητό
πρόβλεψη τησ δυνατότητασ ςυνεργαςύασ με οργανώςεισ τησ κοινωνύασ των πολιτών
με εγνωςμϋνη εμπειρύα ςτην υποςτόριξη επιζωςών ςεξουαλικόσ παρενόχληςησ και
δρϊςη για την πρόληψη και αντιμετώπιςη τησ ϋμφυλησ βύασ. ημειώνεται, ϊλλωςτε,
ότι η πλειονότητα των οργανώςεων που ςτηρύζουν επιζώςεσ και επιζώντεσ ϋμφυλησ
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βύασ και ευϊλωτεσ πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ ακολουθούν και εφαρμόζουν ςτο πλαύςιο
των εςωτερικών τουσ διαδικαςιών ςυγκεκριμϋνη πολιτικό για την προςταςύα κατϊ
τησ ςεξουαλικόσ παρενόχληςησ και κακοπούηςησ (Protection Against Sexual
Exploitation and Abuse/PSEA) καθώσ και ςχετικϊ πρωτόκολλα, τα οπούα θα
μπορούςαν να αποτελϋςουν καλϊ παραδεύγματα και να αξιοποιηθούν ςτο πλαύςιο
ανταλλαγόσ εμπειρύασ και τεχνογνωςύασ με ςυνδικαλιςτικούσ και εργοδοτικούσ
φορεύσ.
Απαγόρευςη αντιπούνων (ϊρθρο 13 χΝ)
Η ΕΕΔΑ χαιρετύζει επύ τησ αρχόσ την πρϐβλεψη απαγϐρευςησ τησ με οποιονδόποτε τρϐπο
λϑςησ τησ ϋννομησ ςχϋςησ εργαςύασ ωσ αντιπούνου ςε καταγγελύα, μαρτυρύα, παροχό
πληροφοριών ό αύτημα παροχόσ ϋννομησ προςταςύασ απϐ βύασ ό παρενϐχληςη, η οπούα
κινεύται ςτη ςωςτό κατεϑθυνςη. Παρϐλα αυτϊ, η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ για να
υπογραμμύςει ϐτι η εϑλογη και απολϑτωσ απαραύτητη ςυμπερύληψη τησ απαγϐρευςησ
αντιπούνων αποδυναμώνεται απϐ τον περιοριςμϐ του πεδύου εφαρμογόσ τησ ΔΕ 190 και
μϊλιςτα ςτισ επιχειρόςεισ ϊνω των εύκοςι (20) εργαζϐμενων/απαςχολοϑμενων προςώπων
και επιςημαύνει με ϋμφαςη ϐτι η παρεχϐμενη προςταςύα δεν μπορεύ να πιθανολογεύται και να
γύνονται ερμηνευτικϊ ϊλματα γιατύ με αυτϐν τον τρϐπο δεν εξαςφαλύζεται η αςφϊλεια
δικαύου.
Αναγνωρύζεται ωσ θετικό εξϋλιξη η προςαρμογό του κειμϋνου του χΝ που ειςόχθηκε ςτο
Βουλό, το οπούο παραπϋμπει ςτη διατϑπωςη του ϊρθρου 14 του Ν 3896/2010, που ορύζει ϐτι
«απαγορεύεται η καταγγελύα […] β) όταν ςυνιςτϊ εκδικητικό ςυμπεριφορϊ του εργοδότη, λόγω
μη ενδοτικότητασ του εργαζόμενου ςε ςεξουαλικό ό ϊλλη παρενόχληςη ςε βϊροσ του, ςύμφωνα
με τουσ οριςμούσ του (ϊρθρου 2), γ) όταν γύνεται ωσ αντύδραςη του εργοδότη, ό υπεύθυνου για
επαγγελματικό κατϊρτιςη, ςε διαμαρτυρύα, καταγγελύα, μαρτυρύα ό οποιαδόποτε ϊλλη
ενϋργεια προςώπου εργαζόμενου επαγγελματικϊ καταρτιζόμενου, ό εκπροςώπου του, ςτο
χώρο τησ επιχεύρηςησ ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, ενώπιον δικαςτηρύου ό ϊλλησ αρχόσ, η
οπούα εύναι ςχετικό με την εφαρμογό του παρόντοσ νόμου». Ψςτόςο, για λόγουσ αςφϊλειασ
δικαύου και προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ ςε κϊθε περύπτωςη η αποφυγό τυχόν
περιοριςμού του πεδύου εφαρμογόσ τησ διϊταξησ, η ΕΕΔΑ προτεύνει την αυτοτελό
διατύπωςη τησ παρούςασ διϊταξησ, κατϊ την ιςχύουςα αςφαλώσ νομοθεςύα.
Προςφυγό από νομικϊ πρόςωπα και ενώςεισ προςώπων (ϊρθρο 14 χΝ)
Η ΕΕΔΑ επανϋρχεται ςτην πϊγια θϋςη τησ ϐτι η νομιμοπούηςη νομικών προςώπων και
ενώςεων προςώπων προσ ϊςκηςη των δικαιωμϊτων θυμϊτων διακρύςεων, βύασ και
παρενϐχληςησ ενώπιον Δικαςτηρύων και ϊλλων Αρχών, ϐπωσ και το βϊροσ τησ απϐδειξησ,
εύναι ζητόματα κρύςιμα για την αποτελεςματικό ϋννομη προςταςύα των θυμϊτων αυτών των
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πρϊξεων29. Κι αυτϐ γιατύ εύναι γνωςτϐ, ϐτι τα θϑματα απϐ φϐβο εκδικητικών ενεργειών,
ϊγνοια των δικαιωμϊτων τουσ ό ϋλλειψη αποδεύξεων ό οικονομικών μϋςων ό και για ϐλουσ
αυτοϑσ τουσ λϐγουσ, αποφεϑγουν να προςφϑγουν ςτα αρμϐδια Δικαςτόρια ό διοικητικϋσ
Αρχϋσ.
Η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει με απογοότευςη, ωςτϐςο, ϐτι, ϐπωσ προκϑπτει απϐ τον τύτλο και το
περιεχϐμενο του ϊρθρου 14, το παρϐν χΝ δεν λϑνει τα βαςικϊ προβλόματα, που εύχαν
εντοπιςθεύ ςτο πλαύςιο των ςχετικών διατϊξεων των Ν 3896/2010 και Ν 4443/2016. Πιο
ςυγκεκριμϋνα, ο όροσ «προςφυγό» που περιϋχει η διϊταξη εύναι ανεπαρκόσ.
Σαυτόχρονα, η απαύτηςη «ςυναύνεςησ» του θιγόμενου προςώπου δεν
ανταποκρύνεται ούτε ςτο ςυναφϋσ ενωςιακό δύκαιο (ϊρθρο 17, παρ. 2, τησ Οδηγύασ
2006/54, που αναφϋρεται ςε «ϋγκριςη» (approval, approbation), η οπούα μϊλιςτα
δύνεται και εκ των υςτϋρων, αλλϊ ούτε και ςτο πνεύμα και το ςκοπό τησ ρύθμιςησ,
που εύναι η επύτευξη ϋννομησ προςταςύασ ατόμων που δεν τολμούν να προςφύγουν
ςτη Δικαιοςύνη ό ςε αρμόδια διοικητικό Αρχό. Αντύθετα, η απαύτηςη αυτό
δημιουργεύ τον κύνδυνο παρόδου των ςχετικών προθεςμιών και ςυνεπώσ ματαύωςησ
τησ ϋννομησ προςταςύασ. Επύςησ, η διατύπωςη «να αςκούν ςτο όνομϊ του» δεν εύναι
ορθό. Για την αποτελεςματικό δικαςτικό προςταςύα του θύματοσ διακρύςεων, βύασ
και παρενόχληςησ πρϋπει να παρϋχεται δυνατότητα ςτα νομικϊ πρόςωπα και τισ
ενώςεισ προςώπων να αςκούν τα δικαιώματϊ του ςτο δικό τουσ όνομα, όχι ωσ
εκπρόςωπού του, χωρύσ να αποκλεύεται η εκ μϋρουσ του ύδιου του θύματοσ ϊςκηςη
των δικαιωμϊτων του. Σα νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ προςώπων θα ενεργόςουν,
δηλαδό, με τη γνωςτό ςτο δικονομικό δύκαιο ιδιότητα του τρύτου, «μη δικαιούχου
διαδύκου». Έτςι θα αποφευχθεύ και η δϋςμευςη του θύματοσ διϊκριςησ από δυςμενϋσ
δεδικαςμϋνο, πρϊγμα όμωσ που, για λόγουσ αςφϊλειασ δικαύου, πρϋπει να ορύζεται
ρητϊ. Περαιτϋρω και για λόγουσ ςυνοχόσ τησ νομοθεςύασ, πρϋπει να τροποποιηθεύ και
η διϊταξη του ϊρθρου 23 του Ν 4604/2019 για την ουςιαςτικό ιςότητα, με την οπούα

29 ΕΕΔΑ, Παρατηρόςεισ επύ του χΝ «Εφαρμογό τησ ύςησ μεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ φυλετικόσ ό εθνικόσ
καταγωγόσ, θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων, αναπηρύασ, ηλικύασ ό γενετόςιου προςανατολιςμοϑ», 13
Ιανουαρύου 2004, ςελ. 13, Παρατηρόςεισ ςχετικϊ µε το N 3304/2005 «Εφαρµογό τησ αρχόσ τησ ύςησ
µεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ φυλετικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, θρηςκευτικών ό ϊλλων Πεποιθόςεων,
αναπηρύασ, ηλικύασ ό γενετόςιου Προςανατολιςμοϑ» και Προτϊςεισ ςχετικϊ µε την ανϊγκη τροποπούηςόσ του,
18 Υεβρουαρύου 2010, ςελ. 17-18, Παρατηρόςεισ επύ του /Ν "Εφαρμογό τησ αρχόσ των ύςων ευκαιριών και τησ
ύςησ μεταχεύριςησ ανδρών και γυναικών ςε θϋματα εργαςύασ και απαςχϐληςησ - Εναρμϐνιςη τησ κεύμενησ
νομοθεςύασ με την Οδηγύα 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 5ησ Ιουλύου
2006", 1η Νοεμβρύου 2010, ςελ. 4, Παρατηρόςεισ επύ του ςχεδύου Δεϑτερησ Περιοδικόσ Ϊκθεςησ τησ Ελληνικόσ
Δημοκρατύασ για το Διεθνϋσ ϑμφωνο για τα Ατομικϊ και Πολιτικϊ Δικαιώματα (ΔΑΠΔ), 5 Δεκεμβρύου 2013,
ςελ. 17, Παρατηρόςεισ επύ του ςχεδύου τησ Εικοςτόσ και Εικοςτόσ πρώτησ Περιοδικόσ Ϊκθεςησ τησ Ελληνικόσ
Δημοκρατύασ για την εφαρμογό τησ Διεθνοϑσ ϑμβαςησ για την Εξϊλειψη κϊθε Μορφόσ Υυλετικών Διακρύςεων
(ICERD), 15 Ιανουαρύου 2015, ςελ. 7 και Παρατηρόςεισ επύ του χεδύου Νϐμου του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ,
Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων «Εφαρμογό τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ φυλόσ,
χρώματοσ, εθνικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, γενεαλογικών καταβολών, θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων,
αναπηρύασ ό χρϐνιασ αςθϋνειασ, ηλικύασ, οικογενειακόσ ό κοινωνικόσ κατϊςταςησ, ςεξουαλικοϑ
προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ ό χαρακτηριςτικών φϑλου και ϊλλεσ διατϊξεισ», 20 επτεμβρύου 2016, ςελ. 2728.
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τροποποιόθηκε το ϊρθρο 622 του ΚΠολΔ, ώςτε να ςυμπεριλαμβϊνει και τισ
περιπτώςεισ βύασ και παρενόχληςησ του προωθούμενου χΝ.
Βϊροσ απόδειξησ (ϊρθρο 15 χΝ)
ε ϐ,τι αφορϊ ςτην πολϑ ςημαντικό πρϐβλεψη τησ αντιςτροφόσ του βϊρουσ απϐδειξησ, η
οπούα ςυνιςτϊ ϋνα απϐ τα πιο ςοβαρϊ και απαραύτητα ζητόματα που ρυθμύζονται και θα
πρϋπει να ιςχϑςει και ςε λοιπϋσ μορφϋσ και εύδη ϋμφυλησ βύασ, η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι το
εκϊςτοτε θϑμα, ειδικϊ ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, ϐπου η διαπραγματευτικό ανιςϐτητα εύναι ο
κανϐνασ, βρύςκεται όδη ςε δυςμενό θϋςη και αυτϐ αποτελεύ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ το λϐγο
για τον οπούο δεν εύναι εϑκολη η απϐδειξη τησ παρενϐχληςησ ό/και τησ βύασ που αςκεύται ό
ϋχει αςκηθεύ. Όπωσ ϊλλωςτε τονύζει και ςτην Ειδικό ϋκθεςη για την ύςη μεταχεύριςη ο
υνόγοροσ του Πολύτη, δεδομϋνησ τησ διςτακτικϐτητασ των θυμϊτων να καταγγεύλουν
ςυμπεριφορϋσ βύασ και παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα, εύτε λϐγου φϐβου ςχετικϊ με τον
εργαςιακϐ τουσ ςτιγματιςμϐ και την απώλεια τησ θϋςησ εργαςύασ τουσ εύτε λϐγω φϐβου
ϋναντι των αντιμϋτρων, εργαςιακών και δικαςτικών, που ενδϋχεται να λϊβει ο τελών ςε θϋςη
ιςχϑοσ εργοδϐτησ, το βαςικϐ θεςμικϐ εργαλεύο που ενεργοποιεύται ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ
εύναι η αντιςτροφό του βϊρουσ απϐδειξησ και η μεταφορϊ του βϊρουσ αυτοϑ ςτον
εργοδϐτη30.
Για το λϐγο αυτϐ, η ΕΕΔΑ αναδεικνύει την ανϊγκη εξαςφϊλιςησ πρόςβαςησ ςε όλεσ τισ
απαραύτητεσ πληροφορύεσ ςε ςυμφωνύα πϊντα με το νομικό πλαύςιο και χωρύσ
δυςανϊλογα προςκόμματα ςτη λόψη πληροφοριών που εύναι απαραύτητεσ για τα
ζητόματα απόδειξησ και επανϋρχεται ςτισ παρατηρόςεισ που διατυπώθηκαν όδη
ςχετικϊ με τη ςύγχυςη που προκαλεύται ωσ προσ τισ αρμοδιότητεσ των τριών (3)
αρμόδιων διοικητικών Αρχών.
Επιβολό διοικητικών κυρώςεων από την Επιθεώρηςη Εργαςύασ (ϊρθρο 19 χΝ)
ε ϐ,τι αφορϊ ςτην πρϐβλεψη διοικητικών κυρώςεων απϐ την Επιθεώρηςη Εργαςύασ, η ΕΕΔΑ
αναγνωρύζει ϐτι η ιδιαύτερη απαξύα ςε ςυνδυαςμϐ με την ιδιαιτερϐτητα των ςυγκεκριμϋνων
παραβϊςεων τησ εργατικόσ (και ϐχι μϐνο) νομοθεςύασ, καθιςτοϑν απολϑτωσ αναγκαύα τη
ςαφό πρϐβλεψη και ςϑνδεςη εύδουσ παραβύαςησ και κϑρωςησ.
Αντύθετα, διαπιςτώνεται η ϑπαρξη ςοβαρών αςαφειών, οι οπούεσ προκϑπτουν ςυνολικϊ απϐ
τισ εφαρμοςτικϋσ ρυθμύςεισ τησ ΔΕ 190. Ενδεικτικϊ, παρατηροϑνται αςϊφειεσ ςχετικϊ με τισ
αρμοδιϐτητεσ, τη διαδικαςύα ελϋγχου και τα επιβαλλϐμενα απϐ το ΕΠΕ πρϐςτιμα, ό ακϐμη
τισ υποδεύξεισ που μπορεύ να κϊνει το ΕΠΕ ςτισ περιπτώςεισ βύασ και παρενϐχληςησ και την
αποτελεςματικϐτητϊ τουσ για τη θεμελύωςησ τησ «ςυμμϐρφωςησ» του εργοδϐτη, καθώσ
επύςησ και αςϊφειεσ που προκϑπτουν απϐ την ϋλλειψη κλιμϊκωςησ τησ προτεραιϐτητασ των
προςωρινών μϋτρων για την προςταςύα τησ υγεύασ και τησ αςφϊλειασ εργαζϐμενου-θϑματοσ
30 υνόγοροσ του Πολύτη, Ίςη μεταχεύριςη. Ειδικό ϋκθεςη 2017, ςελ. 36-37.
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βύασ ό παρενϐχληςησ, δεδομϋνησ τησ ςϑνθεςησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ κυρύωσ απϐ πολϑ
μικρϋσ, μικρϋσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ, την ϑπαρξη ςυναρμϐδιου ελεγκτικοϑ οργϊνου για τον
ϋλεγχο των καταγγελιών αυτών, τη δυνατϐτητα ανϊκληςησ ό διατόρηςησ των μϋτρων αυτών
με το πϐριςμα επύ τησ διαφορϊσ ό του ελϋγχου και το μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα (4 χρϐνια)
μϋςα ςτο οπούο εϊν η πρϊξη βύασ ό/και παρενϐχληςησ ςυμβεύ εκ νϋου, θεωρεύται υποτροπό.
το πλαύςιο αυτό, η ΕΕΔΑ ςυςτόνει τη ρητό αναφορϊ ςτο νόμο των βαςικών
παραμϋτρων των κυρώςεων για τισ τόςο ςοβαρϋσ αυτϋσ πρϊξεισ, κατϊ το πρότυπο
τησ αρχικόσ ρύθμιςησ του προςτύμου τησ αδόλωτησ εργαςύασ.
Σαυτόχρονα, η ΕΕΔΑ προτεύνει τη ρητό πρόβλεψη τησ προηγούμενησ διαβούλευςησ
με το θύμα ωσ προσ το ζότημα αυτό, ώςτε να δύδεται η ευκαιρύα προηγούμενησ
ακρόαςησ και η εξεύρεςη του καταλληλότερου μϋτρου βϊςει τησ μαρτυρύασ του
θύματοσ.
Εθνικό υμβούλιο Ιςότητασ των Υύλων (ϊρθρο 20 χΝ)
Λαμβανομϋνησ υπόψη τησ μεγϊλησ ςημαςύασ που η ΕΕΔΑ αποδύδει ςτισ διαδικαςύεσ
ϋγκαιρου, διαρκούσ και ουςιαςτικού θεςμικού κοινωνικού διαλόγου για την ιςότητα
φύλων, τισ απαγορευμϋνεσ διακρύςεισ, την παρενόχληςη και τη βύα ςτην εργαςύα,
προτεύνεται η ρητό ςυμπερύληψη τησ διϊςταςησ, αφενόσ, των φυλετικών διακρύςεων
ςε ςυνδυαςμό με το φύλο, αφετϋρου, τησ αναπηρύασ ςε ςυνδυαςμό με το φύλο. Προσ
το ςκοπό αυτό, ςυςτόνεται η ςυμμετοχό ςτη ςύνθεςη του ΕΙΥ ad hoc
αντιπροςώπων από την κοινωνύα των πολιτών, με γνώςη και εμπειρύα τόςο ςε
θϋματα πρόληψησ και αντιμετώπιςησ των φυλετικών διακρύςεων, όςο και ςε θϋματα
δικαιωμϊτων των ΑμεΑ.
όμα Ιςότητασ – Σροποπούηςη του ϊρθρου 21 του Ν 4604/2019 (ϊρθρο 21 χΝ)
Τπενθυμύζοντασ ϐτι η πρϐβλεψη του «ςόματοσ ιςϐτητασ» ςτο Ν 4604/2019 ϐφειλε να εύχε
αποτελϋςει αντικεύμενο θεςμικοϑ κοινωνικοϑ διαλϐγου και ςυναντύληψησ λϐγω τησ
ςημαςύασ του μεταξϑ τησ Πολιτεύασ και των εθνικών κοινωνικών εταύρων , η ΕΕΔΑ επιςϑρει
την προςοχό τησ Πολιτεύασ ςτο γεγονϐσ ϐτι για το ςϑνολο των ςτοιχεύων που ςυνεκτιμώνται
βϊςει τησ προωθοϑμενησ διϊταξησ θα πρϋπει πρώτα να θεςμοθετηθεύ με ρητό νομοθετικό
διϊταξη η ςυςτηματικό και τακτικό τόρηςη των ςχετικών ςτοιχεύων απϐ την πλευρϊ του
Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων ςε ςυνεργαςύα με τη Γενικό Γραμματεύα
Οικογενειακόσ Πολιτικόσ και Ιςϐτητασ Υϑλων.
Με την ευκαιρύα, η ΕΕΔΑ επανϋρχεται ςτην πϊγια ςϑςταςό τησ για τόρηςη αξιϐπιςτων
ςτατιςτικών ςτοιχεύων για το πεδύο ϐλων των απαγορευμϋνων απϐ το νϐμο διακρύςεων, η
οπούα μϊλιςτα επιβϊλλεται και απϐ τη ϑμβαςη τησ Κωνςταντινοϑπολησ (Ν 4531/2018). Η
ςϑςταςη, μϊλιςτα, αυτό, ειδικϊ ωσ προσ τη διϊςταςη φϑλου ςε κρύςιμα πεδύα τησ εργαςύασ,
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αποτυπώνεται και ςτην Ϊκθεςη τησ Επιτροπόσ Εμπειρογνωμϐνων για την Εφαρμογό
υμβϊςεων και υςτϊςεων (CEACR) του ILO για το 202131, καθώσ επύςησ και ςτισ
Καταληκτικϋσ παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ για την εξϊλειψη των διακρύςεων κατϊ των
γυναικών για την 7η Περιοδικό ϋκθεςη τησ Ελλϊδασ32. Πρϊγματι, η Επιτροπό του ΟΗΕ, ϋχει
όδη επιςημϊνει ςτην ελληνικό Πολιτεύα τισ ανηςυχύεσ τησ για την απουςύα ςτατιςτικών
ςτοιχεύων κατϊ φϑλο για καταγγελύεσ που ςχετύζονται με διακρύςεισ λϐγω φϑλου και
ςεξουαλικό παρενϐχληςη ςτην εργαςύα, ςυςτόνοντασ τη ςυλλογό δεδομϋνων ανϊ φϑλο,
γεωγραφικό τοποθεςύα και μειονϐτητα, ςχετικϊ με την κατϊςταςη των γυναικών και των
ανδρών ςτον τομϋα τησ απαςχϐληςησ, προκειμϋνου να παρακολουθεύ και να βελτιώνει τισ
ςυνθόκεσ εργαςύασ των γυναικών33.
Η ΕΕΔΑ ςυνεπώσ διατυπώνει τισ επιφυλϊξεισ τησ ωσ προσ τη ςυγκεκριμϋνη διϊταξη και
δεδομϋνων κυρύωσ α) τησ υπο-αναφορικϐτητασ των καταγγελιών για παρϊνομεσ διακρύςεισ
ςτην εργαςύα, βύα και παρενϐχληςη (ςτη βϊςη του όδη ιςχϑοντοσ θεςμικοϑ πλαιςύου), η
οπούα (μϋςω τησ προωθοϑμενησ διϊταξησ για το ςόμα ιςϐτητασ) δημιουργεύ ϋνα ψευδοτεκμόριο τόρηςησ τησ νομοθεςύασ απϐ τισ επιχειρόςεισ και ςεβαςμοϑ τησ προςωπικϐτητασ
των εργαζϐμενων τουσ λϐγω τησ μη επιβολόσ προςτύμου, β) τησ μη κατϊλληλησ και επαρκοϑσ
τόρηςησ επύςημων ςτοιχεύων τϐςο για τα πεδύα αυτϊ, ϐςο για τισ πολιτικϋσ ϋμφυλησ
ιςϐτητασ και κατϊςταςησ φϑλου ςτην εργαςύα, γ) τησ παραβατικϐτητασ ςτην Ελλϊδα, η
οπούα εύναι πολυςχιδόσ και εκτεταμϋνη και ςυχνϊ ατιμώρητη, δ) τησ μη ςυμπερύληψησ ωσ
βαςικοϑ κριτηρύου «βρϊβευςησ» τησ μη παραβύαςησ τησ εργατικόσ και
κοινωνικοαςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ, ε) τησ ςϑνθεςησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ απϐ πολϑ
μικρϋσ, μικρϋσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ, οι οπούεσ βϊςει των προωθοϑμενων διατϊξεων δεν
εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ κρύςιμων προβλϋψεων και ςτ) τησ ανϊγκησ αναμϐρφωςησ
του προωθοϑμενου πλαιςύου κυρώςεων κατϊ εργοδοτών που προβαύνουν ό ανϋχονται
πρϊξεισ βύασ ό/και παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα και πιθανϊ του προληπτικοϑ/αποτρεπτικοϑ
χαρακτόρα που θα εύχε η δημοςιϐτητα των παραβατικών επιχειρόςεων, προτεύνει την
απόςυρςό τησ. Σαυτόχρονα, ςυςτόνεται να γύνει αντικεύμενο τριμερούσ θεςμικού
διαλόγου, με γνώμονα την ϋμπρακτη προώθηςη τησ ουςιαςτικόσ ιςότητασ και την
αποτελεςματικό πρόληψη και καταπολϋμηςη των παρϊνομων διακρύςεων, τησ βύασ
και τησ παρενόχληςησ ςτην εργαςύα.

31 ILO, Application of International Labour Standards 2021. Report III /Addendum (Part A), Addendum to the
2020 Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
International Labour Conference, 109th Session, 2021, ςελ. 454-455.
32 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh
periodic report of Greece adopted by the Committee at its fifty fourth session (11 February – 1 March 2013),
CEDAW/C/GRC/CO/7, 26 Μαρτύου 2013l, παρ. 28-29.
33 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh
periodic report of Greece adopted by the Committee at its fifty fourth session (11 February – 1 March 2013),
CEDAW/C/GRC/CO/7, 26 Μαρτύου 2013l, παρ. 28-29.
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Μϋροσ ΙΙΙ. Ενςωμϊτωςη Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και
του Συμβουλύου τησ 20ησ Ιουνύου 2019 ςχετικϊ με την ιςορροπύα μεταξύ
επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ για τουσ γονεύσ και τουσ φροντιςτϋσ, την
κατϊργηςη τησ Οδηγύασ 2010/18/ΕΕ του Συμβουλύου και ρυθμύςεισ για ϊδειεσ
ςχετικϋσ με την προςταςύα τησ οικογϋνειασ
Η ΕΕΔΑ καλωςορύζει την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158, η οπούα αναφϋρεται ϐτι
ϋχει ςτϐχο την εξιςορρϐπηςη μεταξϑ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ για τουσ γονεύσ και
τουσ φροντιςτϋσ, και επιπλϋον: α) την αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ των γυναικών ςτην
αγορϊ εργαςύασ, β) την επϋκταςη τησ χρόςησ αδειών για οικογενειακούσ λόγουσ και
ευϋλικτων ρυθμύςεων εργαςύασ απϐ τουσ ϊνδρεσ και γ) την παροχό ευκαιριών ςτουσ
εργαζόμενουσ να λαμβϊνουν ϊδεια για τη φροντύδα ςυγγενών που ϋχουν ανϊγκη
ςτόριξησ34. Η Οδηγύα αποτελεύ μϋροσ μιασ δϋςμησ νομοθετικών και μη νομοθετικών μϋτρων 35
για την ουςιαςτικό αντιμετώπιςη τησ υποεκπροςώπηςησ των γυναικών ςτην απαςχϐληςη
και για την ενθϊρρυνςη τησ καλϑτερησ κατανομόσ των ευθυνών φροντύδασ μεταξϑ γυναικών
και ανδρών ςτη βϊςη του)36. Θεςπύζει ελϊχιςτα ατομικϊ δικαιώματα για i) την ϊδεια
πατρότητασ, τη γονικό ϊδεια και την ϊδεια φροντύδασ, ii) τη δυνατϐτητα ευϋλικτων
ρυθμύςεων εργαςύασ για εργαζϐμενουσ γονεύσ ό φροντιςτϋσ και iii) τη νομικό προςταςύα
για ϐςουσ κϊνουν χρόςη αδειών για οικογενειακοϑσ λϐγουσ και ευϋλικτων ρυθμύςεων
εργαςύασ. Η Οδηγύα ενιςχϑει το θεςμικϐ πλαύςιο ϐπωσ εύχε διαμορφωθεύ με την Οδηγύα
92/85/ΕΕ για την ϊδεια μητρϐτητασ, την Οδηγύα 96/34/ΕΕ για τη γονικό ϊδεια και την
Οδηγύα 2010/18/ΕΕ για τη γονικό ϊδεια, η οπούα ελϊχιςτεσ βελτιώςεισ τελικώσ επϋφερε επύ
τησ ουςύασ37.
Η ΕΕΔΑ δρϊττεται τησ ευκαιρύασ και ςτο ςημεύο αυτϐ να υπενθυμύςει την επιςόμανςό τησ
ςχετικϊ με τη ςωρευτικό νομοθϋτηςη διαφορικών ζητημϊτων ςτο πλαύςιο ενϐσ ςχεδύου
νϐμου38.

34 ϑνοψη τησ Οδηγύασ.
35 Οδικϐσ Φϊρτησ «Νϋα Αρχό για την αντιμετώπιςη των προκλόςεων τησ ιςορροπύασ μεταξύ επαγγελματικόσ και
προςωπικόσ ζωόσ που αντιμετωπύζει οι εργαζόμενεσ οικογϋνειεσ» 2015, Οδηγύα 92/85/ΕΕ για την προςταςύα των
εγκϑων, λεχώνων και γαλουχουςών εργαζϐμενων, 96/34/ΕΕ για τη γονικό ϊδεια, 2010/18/ΕΕ για τη γονικό
ϊδεια.
36 Ϊκθεςη τησ Επιτροπόσ Απαςχϐληςησ και Κοινωνικών Τποθϋςεων ςχετικϊ με την πρόταςη οδηγύασ του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου ςχετικϊ με την ιςορροπύα μεταξύ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ
ζωόσ για τουσ γονεύσ και τουσ φροντιςτϋσ και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 2010/18/ΕΕ του υμβουλύου
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)), A8-0270/23.8.2018, ςελ. 103; ETUC, Factsheet,
Working Time, Gender Equality, and Reconciling Work and Family Life; Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ:
Πρωτοβουλύα με τϐχο τη τόριξη τησ Ιςορροπύασ μεταξϑ Επαγγελματικόσ και Ιδιωτικόσ Ζωόσ για τουσ
Εργαζϐμενουσ Γονεύσ και Υροντιςτϋσ, Βρυξϋλλεσ, 26.4.2017 COM(2017) 252 final, ςελ. 2.
37 The New Directive on Work-Life Balance: Towards a New Paradigm of Family Care and Equality?, Álvaro
Oliveira, Miguel De la Corte-Rodríguez and Fabian Lütz, European Commission, DG Justice and Consumers, 2020.
38 Βλ. πιο πϊνω, Μϋροσ ΙΙ. Επύ τησ διαδικαςύασ νομοθϋτηςησ, ςελ. 14επ.
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Αναγνώριςη οικογενειακόσ ποικιλομορφύασ και μερικό αναγνώριςη τησ «μη τυπικόσ»
απαςχόληςησ
Με μύα πρώτη ματιϊ, η νϋα Οδηγύα φαύνεται να αναγνωρύζει την οικογενειακό
ποικιλομορφύα, την αϑξηςη δηλ. των «μη τυπικών» οικογενειών καθώσ και την αϑξηςη τησ
«μη τυπικόσ» απαςχϐληςησ (μερικό απαςχϐληςη, απαςχϐληςη οριςμϋνου χρϐνου,
προςωρινό απαςχϐληςη κ.λπ.), ωςτϐςο η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ανηςυχύα τησ για το ποιεσ
τελικϊ κατηγορύεσ «μη τυπικών» εργαζόμενων πληροϑν ςτην πρϊξη τα κριτόρια, ώςτε
να ενταχθοϑν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ. Ση δυςαρϋςκειϊ τησ εκφρϊζει η ΕΕΔΑ και
για τη μη ςυμπερύληψη ςτο πεδύο εφαρμογόσ του χΝ και των αυτοαπαςχολοϑμενων
εργαζϐμενων, αν και η ύδια η Οδηγύα δεν το επιβϊλει, ωςτϐςο τα κρϊτη μϋλη ϋχουν τη
δυνατϐτητα, αν το επιθυμοϑν, να επεκτεύνουν τα οφϋλη των προςτατευϐμενων δικαιωμϊτων
και ςε αυτόν την κατηγορύα. Ψσ προσ το ςημεύο αυτϐ η ΕΕΔΑ παραπϋμπει ςτη ϑςταςη που
απηϑθυνε η Επιτροπό CEACR (Επιτροπό Εμπειρογνωμϐνων για την Εφαρμογό των
υμβϊςεων) του Διεθνοϑσ Οργανιςμοϑ Εργαςύασ προσ την Ελλϊδα ςτο πλαύςιο του
«Απευθεύασ Ερωτόματοσ» τησ για την αξιολϐγηςη των μϋτρων διαρθρωτικόσ
μεταρρϑθμιςησ
για
την
εφαρμογό
τησ
«ύμβαςησ για
τουσ εργαζόμενουσ με οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ, 1981 Νο 156». υγκεκριμϋνα, η Eπιτροπό
CEACR, υπενθυμύζοντασ ϐτι η ΔΕ 156 εφαρμϐζεται ςε ϐλεσ τισ κατηγορύεσ εργαζϐμενων,
καλεύ τισ αρμϐδιεσ εθνικϋσ αρχϋσ να ςυμπεριλϊβουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ και τουσ
εργαζϐμενουσ με ςϑμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρϐνου ςτο δημϐςιο τομϋα, τουσ
αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικοϑσ, καθώσ και τουσ εργαζϐμενουσ οριςμϋνου χρϐνου ό αορύςτου
χρϐνου που απαςχολοϑνται ςε δημϐςιουσ φορεύσ με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικοϑ δικαύου39.
Ψσ δυςμενό αξιολογεύ η ΕΕΔΑ και την προώπόθεςη ελϊχιςτησ περιόδου εργαςύασ, που
προβλϋπει η Οδηγύα, προκειμϋνου για την πρόςβαςη ςε δικαιώματα, παροχϋσ και μϋτρα
με ςτϐχο την ιςορροπύα μεταξϑ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ, γεγονϐσ που θα
μποροϑςε να εντεύνει τισ υπϊρχουςεσ ανιςϐτητεσ ςτον τομϋα τησ εργαςύασ40.
υμφιλύωςη μεταξύ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ
Αναφορικϊ με τον τύτλο τησ Οδηγύασ και δεδομϋνου, ϐτι το ζητοϑμενο για τον ενωςιακϐ
νομοθϋτη εύναι η διϊςταςη του «work-life balance», ϋννοια η οπούα ϋχει καθιερωθεύ ςε
επύπεδο ΕΕ41 και αποδύδεται ςτην ελληνικό γλώςςα ωσ ςυμφιλύωςη ό εξιςορρϐπηςη
39 Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)
40 Elisa Chieregato, A Work-Life Balance For All? Assessing the Inclusiveness of EU Directive 2019/1158.
41 Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, το υμβοϑλιο, την Ευρωπαώκό Οικονομικό και
Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών τρατηγικό για την ιςϐτητα μεταξϑ γυναικών και
ανδρών 2010-2015, Βρυξϋλλεσ, 21.9.2010 COM(2010) 491 τελικϐ; Επιςκϐπηςη τησ εφαρμογόσ τησ πλατφϐρμασ
δρϊςησ του Πεκύνου - Γυναύκεσ και Οικονομύα: υμφιλύωςη τησ εργαςύασ με την οικογενειακό ζωό ωσ
προϒπϐθεςη τησ ύςησ ςυμμετοχόσ ςτην αγορϊ εργαςύασ - υμπερϊςματα του υμβουλύου, 17816/2011;
Reconciliation of work, private and family life in the European Union, European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions, 2011.
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επαγγελματικόσ και οικογενειακόσ/ιδιωτικόσ ζωόσ, τησ αμειβϐμενησ δηλ. απαςχϐληςησ με τισ
οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ, η ΕΕΔΑ προτεύνει ωσ πιο δϐκιμη και ακριβό τη χρόςη του ϐρου
«ςυμφιλύωςη μεταξύ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ» αντύ για «ιςορροπύα μεταξύ
επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ», καθώσ ανταποκρύνεται περιςςϐτερο ςτο αντικειμενικϐ
και ορθϐ νϐημα τησ διϊταξησ τησ ΕΕ42.
Κύνδυνοσ υποβϊθμιςησ του εθνικού υφιςτϊμενου επιπϋδου προςταςύασ των δικαιωμϊτων των
εργαζόμενων
Η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει το γεγονϐσ, ϐτι η Ελλϊδα ϋχει ενςωματώςει, ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ ϐχι
ορθϊ, τισ Οδηγύεσ τησ ΕΕ ςχετικϊ με την προςταςύα τησ μητρϐτητασ, την ιςϐτητα των φϑλων,
την παροχό ςτόριξησ και κατϊλληλων υπηρεςιών ςε ευπαθό και εξαρτώμενα ϊτομα, τισ
ευϋλικτεσ μορφϋσ απαςχϐληςησ, την παροχό διαφϐρων μορφών αδεύασ, την παροχό
διαφϐρων επιδομϊτων κ.λπ.43. Επιπλϋον, υπενθυμύζει, ϐτι οι περιςςϐτερεσ απϐ τισ εν λϐγω
ρυθμύςεισ προϒπόρχαν των αντύςτοιχων ενωςιακών όδη ςτο εθνικϐ θεςμικϐ πλαύςιο, βϊςει
των Εθνικών Γενικών Ε, οι οπούεσ μϊλιςτα ςε πολλϊ ςημεύα βελτιώνουν και τισ ενωςιακϋσ
ρυθμύςεισ. Κι ενώ η Οδηγύα ϋρχεται να ςυμπληρώςει το κεκτημϋνο επύπεδο προςταςύασ ωσ
προσ τα θϋματα ιςορροπύασ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ για γονεύσ,
ςυμπεριλαμβϊνοντασ πλϋον και τουσ φροντιςτϋσ, η ΕΕΔΑ διατυπώνει την ανηςυχύα τησ
ωσ προσ τον κύνδυνο υποβϊθμιςησ του εθνικού υφιςτϊμενου επιπϋδου προςταςύασ
των δικαιωμϊτων των εργαζόμενων γονιών. υνολικϊ οι προβλεπϐμενεσ προσ τουσ
εργαζόμενουσ γονεύσ παροχϋσ που διευκολύνουν τη ςυμφιλύωςη τησ εργαςύασ με την
οικογενειακό και την ιδιωτικό ζωό, ουςιαςτικϊ παραμϋνουν περιοριςμϋνεσ, ενώ
εμφανύζονται κυρύωσ με τη μορφό αδειών44. Αυτϊ ςε ςυνδυαςμϐ με τα ςτοιχεύα που
αποδεικνϑουν, ϐτι η Ελλϊδα ανόκει ςτα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ, ϐπου οι πολιτικϋσ ςχετικϊ με τισ
μακροχρϐνιεσ ϊδειεσ φροντύδασ δεν όταν τϐςο υψηλϊ ςτην πολιτικό ατζϋντα ϐςο οι ϊδειεσ
φροντύδασ των παιδιών μϋχρι την οικονομικό κρύςη, εντεύνει τον προβληματιςμϐ45. Σο δε
γεγονϐσ ϐτι το παρϐν χΝ, κατϊ την ανϊρτηςό του ςτη Δημϐςια Διαβοϑλευςη, δεν
ςυνοδευϐταν απϐ αιτιολογικό Ϊκθεςη, δεν διευκολϑνει τη ςαφό πρϐθεςη του νομοθϋτη.

42 GNCHR, Resolution on the Reconciliation between Professional and Family Life in view of the transposition of
EU Directive 2002/73/EC into Greek law (2005); Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ: Πρωτοβουλύα με τϐχο τη τόριξη
τησ Ιςορροπύασ μεταξϑ Επαγγελματικόσ και Ιδιωτικόσ Ζωόσ για τουσ Εργαζϐμενουσ Γονεύσ και Υροντιςτϋσ,
Βρυξϋλλεσ, 26.4.2017 COM(2017) 252 final; τρατηγικό για την ιςϐτητα μεταξϑ γυναικών και ανδρών 20102015 και Μια Ϊνωςη ιςϐτητασ τρατηγικό για την ιςϐτητα των φϑλων 2020-2025; ΓΓΙΥΟΠ, Νο 6, Μϊιοσ 2015,
«υμφιλύωςη Επαγγελματικόσ και Οικογενειακόσ/Ιδιωτικόσ Ζωόσ». Βλ. επύςησ και ΚΕΘΙ, Θεματικό: υμφιλύωςη
επαγγελματικόσ – ιδιωτικόσ ζωόσ.
43 ΓΓΙΥΟΠ, Νο 6, Μϊιοσ 2015, «υμφιλύωςη Επαγγελματικόσ και Οικογενειακόσ/Ιδιωτικόσ Ζωόσ».
44 Βλ. και ιςτϐτοπο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ: Ελλϊδα - Παροχϋσ μητρϐτητασ/πατρϐτητασ.
45 ΕIGE, Reconciliation of work, family and private life in the European Union: Policy review, 2015, ςελ. 30.
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Αντύκτυποσ των επιπτώςεων τησ οικονομικόσ ύφεςησ και τησ πανδημύασ ςτην ύςη μεταχεύριςη
μεταξύ ανδρών-γυναικών
Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα παραπϊνω, και με γνώμονα την ανϊγκη καλϑτερα ςχεδιαςμϋνων
πολιτικών για τη διαμόρφωςη μιασ ιςορροπημϋνησ ςχϋςησ εργαςύασ και οικογϋνειασ
ανταποκρινόμενη ςτη ςύγχρονη ελληνικό πραγματικότητα, η ΕΕΔΑ τονύζει, ϐτι δεν
πρϋπει να παραβλεφθούν οι επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτα δικαιώματα των
εργαζϐμενων και κυρύωσ ςτην κατηγορύα των γυναικών εργαζϐμενων. Επανερχϐμενη ςε
προηγοϑμενεσ ομϐφωνεσ αποφϊςεισ και ςυςτϊςεισ τησ για το ςωρευτικϐ αντύκτυπο των
μϋτρων λιτϐτητασ ςτα εργαςιακϊ δικαιώματα46, η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει, ϐτι οι επιπτώςεισ
τησ πανδημύασ ϋρχονται δυςτυχώσ να προςτεθούν ςτον αντύκτυπο που εύχε η
οικονομικό κρύςη που προηγόθηκε, ςτη ςυμφιλύωςη μεταξϑ επαγγελματικόσ και
οικογενειακόσ/ιδιωτικόσ ζωόσ47. Σα διαδοχικϊ περιοριςτικϊ μϋτρα ςτο εϑροσ προςταςύασ
των εργαςιακών δικαιωμϊτων που ϋλαβαν χώρα κατϊ τη διϊρκεια εκεύνησ τησ περιϐδου
επιδεύνωςαν δραματικϊ και τουσ ϐρουσ αμοιβόσ και εργαςύασ των εργαζϐμενων, με πρϐςθετο
αντύκτυπο ςτουσ εργαζϐμενουσ με οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ48, ενώ ςε κϊποιεσ
περιπτώςεισ, τα πλόγματα ςτα εργαςιακϊ δικαιώματα όταν ανεπανόρθωτα49. Οι
γυναύκεσ κατϊ την περύοδο 2008-2014 αναγκϊςτηκαν ςταδιακϊ να εγκαταλεύψουν την
αμειβϐμενη εργαςύα, προκειμϋνου να καλϑψουν ανϊγκεσ που δεν κϊλυπτε το κρϊτοσ και που
αφοροϑςαν ςτη φροντύδα τησ οικογϋνειασ, των παιδιών και των ηλικιωμϋνων ατϐμων 50.
Σον αντύκτυπο των μϋτρων λιτϐτητασ ςτη διαμϐρφωςη τησ ςημερινόσ κατϊςταςησ των
γυναικών με ςυνϋπεια το ϋλλειμμα διαςφϊλιςησ των δικαιωμϊτων τουσ ςτην Ελλϊδα ςε
ςχϋςη με ϊλλα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ, επεςόμαναν και οι εμπειρογνώμονεσ τησ Ομϊδα
Εργαςύασ των ΗΕ για τισ διακρύςεισ ςε βϊροσ των γυναικών ςτη νομοθεςύα και την
πρϊξη, κατϊ την επύςκεψό τουσ ςτη χώρα μασ τον Απρύλιο του 2019 51. Προσ την ύδια
46 Βλ. ΕΕΔΑ, Θεματικϐ δελτύο για τισ Επιπτώςεισ των Πολιτικών Οικονομικόσ Μεταρρϑθμιςησ και των Μϋτρων
Λιτϐτητασ ςτα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2019).
47 EIGE, Reconciliation of work, family and private life in the European Union Policy Review, 2015, ςελ. 39-40.
48 EIGE, Reconciliation of work, family and private life in the European Union Policy Review, 2015, ςελ. 39-45;
Θεματικϐ δελτύο τησ ΕΕΔΑ για τισ Επιπτώςεισ των Πολιτικών Οικονομικόσ Μεταρρϑθμιςησ και των Μϋτρων
Λιτϐτητασ ςτα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2019; (Αν)ιςορροπύα εργαςύασ και προςωπικόσ ζωόσ Μια ποςοτικό
ϋρευνα ςτην Ελλϊδα τησ κρύςησ, Κϋντρο Κοινωνικόσ Δρϊςησ και Καινοτομύασ, 2016, European Women’s Lobby,
The price of austerity - The impact on women’s rights and gender equality in Europe, 2012.
49 Ετόςια Ϊκθεςη 2020 για την ελληνικό οικονομύα και την απαςχϐληςη ΙΝΕ ΓΕΕ. Βλ. επύςησ και ΕΕΔΑ,
Δόλωςη για την επύδραςη των ςυνεχιζϐμενων μϋτρων λιτϐτητασ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου, 2015,
ϑςταςη και κρύςεισ διεθνών οργϊνων για τη ςυμβατϐτητα μϋτρων λιτϐτητασ προσ διεθνεύσ κανϐνεσ
προςταςύασ δικαιωμϊτων του ανθρώπου, 2013, ϑςταςη : Επιτακτικό ανϊγκη να αντιςτραφεύ η πορεύα
καταρρϊκωςησ των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμϊτων, 2011, Απϐφαςη για την ανϊγκη διαρκοϑσ
ςεβαςμοϑ των θεμελιωδών δικαιωμϊτων κατϊ την ϊςκηςη τησ ςτρατηγικόσ εξϐδου τησ οικονομύασ και τησ
κοινωνύασ απϐ την κρύςη του εξωτερικοϑ χρϋουσ, 2010.
50 Κατϊ τη χρονικό περύοδο, 2008-2014 η απαςχϐληςη των ανδρών περιορύςτηκε κατϊ 26,4% και αυτό των
γυναικών κατϊ 19,5%. Ειδικϐτερα για τισ γυναύκεσ, ο κύνδυνοσ φτώχειασ και κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ ςτην
Ελλϊδα ανόλθε ςτο 36,7% το 2014 απϐ 29,8% το 2008, Ενημϋρωςη, ΙΝΕ ΓΕΕ Σεϑχοσ 240, Μϊρτιοσ-Απρύλιοσ.
51 Ϊκθεςη τησ Ομϊδασ Εργαςύασ των ΗΕ για τισ διακρύςεισ ςε βϊροσ των γυναικών ςτη νομοθεςύα και την
πρϊξη απϐ την επύςημη επύςκεψό τησ ςτην Ελλϊδα, απϐ την 1η ϋωσ τη 12η Απριλύου 2019.
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κατεϑθυνςη και η Επιτροπό CEACR ςτο «Απευθεύασ Ερώτημϊ» τησ προσ την Ελλϊδα για
την εφαρμογό τησ ΔΕ 156», εξϋφραςε την λύπη τησ για το γεγονόσ ότι η κυβϋρνηςη δεν
προϋβη ςε εκτύμηςη επιπτώςεων, η οπούα θα μποροϑςε να την βοηθόςει να μετριϊςει τον
αντύκτυπο των μϋτρων λιτϐτητασ. Η Επιτροπό CEACR επικαλοϑμενη και τισ διαπιςτώςεισ τησ
ωσ ϊνω Ομϊδασ Εργαςύασ των ΗΕ, κϊλεςε τα αρμϐδια κρατικϊ ϐργανα ςε ςυνεργαςύα με τισ
οργανώςεισ εργοδοτών και εργαζϐμενων, τον υνόγορο του Πολύτη και τισ αρχϋσ επιβολόσ
του νϐμου, να λϊβουν όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την αντιμετώπιςη των
προβλημϊτων που εντοπύςτηκαν απϐ την Επιτροπό Εφαρμογόσ Προτύπων τησ Διεθνούσ
Διϊςκεψησ Εργαςύασ, και να αντιμετωπύςουν τα ςτερεότυπα των φύλων ςχετικϊ με το
ρόλο των ανδρών και των γυναικών ςε ςχϋςη με τισ οικογενειακϋσ ευθύνεσ52. το ύδιο
ςυμπϋραςμα ϊλλωςτε καταλόγει και ο υνόγοροσ του Πολύτη, υποςτηρύζοντασ, ϐτι πολιτικϋσ
εξιςορρϐπηςησ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ ςε μεγϊλο βαθμϐ αποςκοποϑν ςτην
καταπολϋμηςη ςτερεοτϑπων και ϋμφυλων ρϐλων. Η πραγματικϊ ιςϐτιμη ςυμμετοχό ανδρών
και γυναικών ςτην εργαςύα και την απαςχϐληςη προϒποθϋτει την εξϊλειψη τησ ϋμφυλησ
διϊςταςησ ςτην απονομό «ρϐλων»53. Σϋλοσ, η Επιτροπό ενθϊρρυνε τισ κρατικϋσ αρχϋσ να
λϊβουν μϋτρα για τη ςυλλογό ςτατιςτικών ςτοιχεύων, ανϊ φϑλο, ωσ προσ το βαθμϐ
κατϊ τον οπούο ϊνδρεσ και γυναύκεσ εργαζϐμενοι/εσ κϊνουν χρόςη τησ γονικόσ ϊδειασ, τϐςο
ςτον δημϐςιο ϐςο και ςτον ιδιωτικϐ τομϋα, και να παρϋχει τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ για
οποιαδόποτε πρϐοδο54.
Η αποτελεςματικότητα των μϋτρων ενςωμϊτωςησ ςε ςχϋςη με τα προωθούμενα μϋτρα του
Μϋρουσ IV του χΝ
Με βϊςη τα παραπϊνω και υπϐ το φωσ των επιςημϊνςεων και τησ ΕΑΜΕΑ για την εν λϐγω
Οδηγύα55, η ΕΕΔΑ παρακολουθώντασ ςυςτηματικϊ τα πεδύα που ςυνϋχονται με τα εργαςιακϊ
δικαιώματα56, ανϊμεςα ςτα οπούα εκεύνα που ϊπτονται τησ εφαρμογόσ τησ αρχόσ τησ
ιςϐτητασ και τησ ύςησ μεταχεύριςησ ςτην απαςχϐληςη και την εργαςύα57, κι ϋχοντασ ςτο
παρελθϐν διαπιςτώςει την ϋμπρακτη αδυναμύα των μϋτρων πολιτικόσ να ενθαρρϑνουν την
ουςιαςτικό ςυμμετοχό των ανδρών ςτην οικογενειακό φροντύδα58, επιςϑρει την προςοχό τησ
Πολιτεύασ ςτην αποτελεςματικϐτητα των μϋτρων τησ Οδηγύασ, καθώσ ςτο Μϋροσ IV του χΝ
52 Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021).
53 υνόγοροσ του Πολύτη, Ίςη μεταχεύριςη, Ειδικό ϋκθεςη 2017 και Ειδικό Ϊκθεςη 2018.
54 Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021).
55 Βλ. ΑΠ 696/26.5.2021 Επιςτολό ΕΑΜΕΑ προσ κ. Κ. Φατζηδϊκη, Τπουργϐ Εργαςύασ και Κοινωνικών
Τποθϋςεων.
56 Βλ. ΕΕΔΑ, Θεματικό: Εργαςύα.
57 ΕΕΔΑ, Γραπτϋσ Παρατηρόςεισ ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ Διεθνοϑσ ϑμβαςησ για την Κατϊργηςη κϊθε
μορφόσ Υυλετικών Διακρύςεων ςτην Ελλϊδα, 2016 [ςτην αγγλικό γλώςςα], Παρατηρόςεισ επύ του χεδύου
Νϐμου του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων «Εφαρμογό τησ αρχόσ τησ ύςησ
μεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ φυλόσ, χρώματοσ, εθνικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, γενεαλογικών καταβολών,
θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων, αναπηρύασ ό χρϐνιασ αςθϋνειασ, ηλικύασ, οικογενειακόσ ό κοινωνικόσ
κατϊςταςησ, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ ό χαρακτηριςτικών φϑλου και ϊλλεσ διατϊξεισ, 2016.
58 ΕΕΔΑ, Γραπτϋσ Παρατηρόςεισ ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ Διεθνοϑσ ϑμβαςησ για την Κατϊργηςη κϊθε
μορφόσ Υυλετικών Διακρύςεων ςτην Ελλϊδα, 2016 [ςτην αγγλικό γλώςςα].
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προωθοϑνται, μεταξϑ των ϊλλων, ρυθμύςεισ, οι οπούεσ θϋτουν ςε επιςφϊλεια την
αποτελεςματικϐτητα τησ ςυλλογικόσ εργατικόσ προςταςύασ, πλόττοντασ με αυτϐν τον τρϐπο
το θετικϐ πρϐςημο για τουσ εργαζϐμενουσ γονεύσ των επιμϋρουσ ρυθμύςεων του Μϋρουσ ΙΙΙ
του χΝ.
Τπό το φωσ των πιο πϊνω παρατηρόςεων, η ΕΕΔΑ κρύνει ςκόπιμο για λόγουσ
αςφϊλειασ δικαύου αλλϊ και λόγουσ χρηςτόσ διούκηςησ και με γνώμονα τη ςαφόνεια
του κειμϋνου, να αναφϋρονται ςτο ςώμα των προωθούμενων ρυθμύςεων οι
τροποποιούμενεσ διατϊξεισ, ιδύωσ όταν οι τροποποιόςεισ που επϋρχονται εύναι ςε
επιμϋρουσ ςημεύα των ιςχυουςών διατϊξεων. Επιπλϋον τονύζει, υπενθυμύζοντασ τισ
δεςμεύςεισ και τισ υποχρεώςεισ των θεςμών τησ ΕΕ και όλων των κρατών μελών, ότι
η προςταςύα και προώθηςη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμϊτων ςυνιςτούν
θεμελιακϋσ αξύεσ τησ ΕΕ και δεν πρϋπει να παραβιϊζονται59. Τπό αυτό το πρύςμα,
υπογραμμύζει, ότι οι προωθούμενεσ διατϊξεισ θα πρϋπει να εφαρμόζονται χωρύσ
διακρύςεισ ςε όλεσ τισ κατηγορύεσ εργαζόμενων και δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη
να υποβαθμύςουν ό να απομειώςουν το εθνικό εργαςιακό κεκτημϋνο. υνιςτϊ ςτισ
αρμόδιεσ κρατικϋσ αρχϋσ, να λϊβουν μϋτρα υλοπούηςησ τησ Οδηγύασ ςτη βϊςη τησ
οικογενειακόσ και εργαςιακόσ πολυμορφύασ με κύριο ςτόχο την καταπολϋμηςη των
υφιςτϊμενων ανιςοτότων ςτην αγορϊ εργαςύασ και την προώθηςη των ύςων
ευκαιριών. Καλεύ τισ αρχϋσ να προβούν ςε εκτύμηςη επιπτώςεων των μϋτρων
λιτότητασ και των ςυνεπειών τησ πανδημύασ με γνώμονα την πραγματικϊ ιςότιμη
ςυμμετοχό ανδρών και γυναικών ςτην εργαςύα και την απαςχόληςη.
Α. Επύ τησ διαδικαςύασ ενςωμϊτωςησ
Όςον αφορϊ τη διαδικαςύα νομοθϋτηςησ, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει ϐτι το Μϋροσ ΙΙΙ του χΝ, το
οπούο τιτλοφορεύται “Ενςωμϊτωςη των ϊρθρων 1-9 και 15 τησ Οδηγύασ 2019/1158/ΕΕ του
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 20όσ Ιουνύου 2019 ςχετικϊ με την
ιςορροπύα μεταξύ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ για τουσ γονεύσ και τουσ φροντιςτϋσ και
την κατϊργηςη τησ Οδηγύασ 2010/18/ΕΕ του υμβουλύου”, και το οπούο δομεύται ςε τρύα
κεφϊλαια, ακολουθεύ μύα ϐχι ςυνόθη διαδικαςύα ενςωμϊτωςησ. υγκεκριμϋνα, το Κεφϊλαιο
Α Ενςωμϊτωςη Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1158 ενςωματώνει τα ϊρθρα 1-9 και 15, τα οπούα
αφοροϑν, μεταξϑ των ϊλλων, τουσ εργαζϐμενουσ γονεύσ, φυςικοϑσ, θετοϑσ, αναδϐχουσ, καθώσ
και τισ τεκμαιρϐμενεσ μητϋρεσ (παρϋνθετη μητρϐτητα) και τουσ φροντιςτϋσ που εργϊζονται
ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ και το Κεφϊλαιο Γ Κοινϋσ διατϊξεισ για
Άδειεσ Κεφαλαύου Α και Κεφαλαύου Β ενςωματώνει τα ϊρθρα 11-14 και 16-17, τα οπούα
αφοροϑν τα εργαςιακϊ δικαιώματα, την προςταςύα απϐ την απϐλυςη και τισ κυρώςεισ, ενώ
το Κεφϊλαιο Β Άδειεσ ςχετικϋσ με την προςταςύα τησ οικογϋνειασ, που παρεμβϊλλεται,
κωδικοποιεύ κατϊ κϊποιον τρϐπο τισ ϊδειεσ που προβλϋπονται ςτισ ιςχϑουςεσ εθνικϋσ

59 ΕΕΔΑ, Δόλωςη για την επύδραςη των ςυνεχιζϐμενων μϋτρων λιτϐτητασ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου,
2015.
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ρυθμύςεισ για τουσ εργαζϐμενουσ γονεύσ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα. Μϊλιςτα ςτο Κεφϊλαιο Β
εντοπύζονται και τροποποιόςεισ των ςχετικών ιςχυουςών ρυθμύςεων.
Απϐ νομοτεχνικό ϊποψη, καταρχόν ενδεύκνυται, ςϑμφωνα με το Εγχειρύδιο Εναρμϐνιςησ 60, να
ακολουθεύται η δομό, η αρύθμηςη και η διατϑπωςη των ϊρθρων τησ Οδηγύασ. Πϋραν αυτοϑ, οι
καταργούμενεσ και τροποποιούμενεσ διατϊξεισ ςκόπιμο εύναι, για λόγουσ αςφϊλειασ
δικαύου και χρηςτόσ διούκηςησ, να προβλϋπονται ρητϊ ςτο τϋλοσ, ςε ϋνα χωριςτό
ϊρθρο61. Κατϊ δε την ενςωμϊτωςη του δικαύου τησ ΕΕ ςτην ελληνικό ϋννομη τϊξη, τα
ϐργανα ενςωμϊτωςησ μεριμνοϑν ςϑμφωνα με το Ωρθρο 58 του Ν 4622/2019 - Αρχϋσ Καλόσ
Νομοθϋτηςησ inter alia για την απλϐτητα και τη ςαφόνεια του περιεχομϋνου των ρυθμύςεων,
γεγονϐσ που δεν ιςχϑει ςτην εν λϐγω ενςωμϊτωςη. Επιπρϐςθετα, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει, ϐτι η
παροϑςα ενςωμϊτωςη ακολουθεύ την πϊγια πρακτικό τησ πλόρουσ ρϑθμιςησ των επιμϋρουσ
ζητημϊτων με κατ’ εξουςιοδϐτηςη εκδοθεύςεσ πρϊξεισ, γεγονϐσ που ϋρχεται ςε αντύθεςη με
την αρχό, ϐτι οι διατϊξεισ του εςωτερικού δικαύου πρϋπει να ϋχουν χαρακτόρα ειδικό,
ακριβό και δεςμευτικό, προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η αςφϊλεια δικαύου62.
Β. Επύ των επιμϋρουσ διατϊξεων
Κεφϊλαιο Α΄: Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2019/1158/ΕΕ
κοπόσ (ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ, ϊρθρο 24 χΝ)
Με την παροϑςα διϊταξη ειςϊγονται νϋοι κανϐνεσ για τουσ ακϐλουθουσ τϋςςερισ τομεύσ:
ϊδεια πατρότητασ, γονικό ϊδεια, ϊδεια φροντιςτών και ευϋλικτεσ ρυθμύςεισ
εργαςύασ για εργαζόμενουσ γονεύσ ό φροντιςτϋσ. Σα ζητόματα τησ γονικόσ ϊδειασ
ρυθμύζονται όδη ςτη νομοθεςύα μασ με τον Ν 4075/2012 «Θϋματα Κανονιςμού Αςφϊλιςησ ΙΚΑ
- ΕΣΑΜ, Αςφαλιςτικών Υορϋων, προςαρμογό τησ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2010/18/ΕΕ και
λοιπϋσ διατϊξεισ» (ϊρθρα 48 ϋωσ 54, ΥΕΚ 89/Α/11.4.2012) και με το ΠΔ 80/2012 «Φορόγηςη
γονικόσ ϊδειασ και ϊδειασ απουςύασ ςε εργαζόμενουσ με ςύμβαςη ναυτικόσ εργαςύασ ςτα
υπό ελληνικό ςημαύα εμπορικϊ πλούα, ςύμφωνα με την Οδηγύα 2010/18/ΕΕ…» (ΥΕΚ
138/Α/14.6.2012), που ενςωμϊτωςαν πλόρωσ την Οδηγύα 2010/18/ΕΕ ςτην εθνικό ϋννομη
τϊξη63.
Όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω, η ϋννοια "work-life balance" ϋχει καθιερωθεύ προ πολλοϑ
ςε ενωςιακϐ επύπεδο64 και αποδύδεται ςτην ελληνικό γλώςςα, ςτα περιςςϐτερα κεύμενα, ωσ

60 Βλ. Σο Ευρωπαώκϐ Δύκαιο ςτην Ελλϊδα - Εγχειρύδιο Εναρμϐνιςησ, ςελ. 71 επ. για την κωδικοπούηςη
διατϊξεων.
61 Βλ. Σο Ευρωπαώκϐ Δύκαιο ςτην Ελλϊδα - Εγχειρύδιο Εναρμϐνιςησ, ςελ. 71 επ. για την κωδικοπούηςη
διατϊξεων.
62 Bλ. ΔΕΕ, Απϐφαςη τησ 16ησ Ιουλύου 2009, υπϐθ. C-427/07, ςκϋψη 55 κ.ϊ. και ΔΕΕ τησ 23ησ Μαρτύου 1995 C365/93 (Επιτροπό/Ελλϊδα), ςκ. 9-12.
63 Κεντρικϐσ Πύνακασ Ενςωματωμϋνων Οδηγιών.
64 Βλ. πιο πϊνω, ςελ. 38.
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ςυμφιλύωςη ό εξιςορρϐπηςη επαγγελματικόσ και οικογενειακόσ/ιδιωτικόσ ζωόσ65. Με βϊςη
την εν λόγω παραδοχό, η ΕΕΔΑ προτεύνει ςτην παρ. 2 του παρόντοσ ϊρθρου τη χρόςη
τησ φρϊςησ «ςυμφιλύωςη μεταξύ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ/οικογενειακόσ ζωόσ»
αντύ για τη φρϊςη «…διευκόλυνςη του ςυνδυαςμού επαγγελματικόσ και
οικογενειακόσ ζωόσ…», καθώσ ανταποκρύνεται περιςςότερο ςτο αντικειμενικό και
ορθό νόημα τησ διϊταξησ τησ ΕΕ. Η διαζευκτικό προςθόκη του όρου «ιδιωτικό ζωό»
ςτον όρο «οικογενειακό ζωό» αποδύδει πληρϋςτερα την κατϊςταςη των
δικαιωμϊτων των εργαζόμενων γονϋων που πρόκειται να ρυθμιςτεύ με το παρόν
ενωςιακό εργαλεύο. Η «ςύγκρουςη» των όψεων αυτών τησ ζωόσ των εργαζόμενων
αποδύδεται και ςτο κεύμενο τησ Διεθνούσ ύμβαςησ Εργαςύασ 156 για τουσ
εργαζόμενουσ γονεύσ.
Πεδύο εφαρμογόσ (ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ, ϊρθρο 25 χΝ)
H ενςωμϊτωςη τησ διϊταξησ που αφορϊ το πεδύο εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ αποςκοπεύ ςτο να
καλϑψει την ευρϑτητα του πεδύου τησ, ωςτόςο η ΕΕΔΑ προτεύνει την ρητό αναφορϊ ςτο
κεύμενο του νόμου ςε «ςύμβαςη» και ςε «εργόςημο» όςον αφορϊ τισ μορφϋσ
εργαςύασ, ώςτε να μην αφόνονται περιθώρια παρερμηνειών. ε αυτϐ το ςημεύο,
επιςημαύνεται, ϐτι η ορθό διατϑπωςη του πεδύου εφαρμογόσ θα προςτατεϑςει και τισ
εργαζϐμενεσ μητϋρεσ (και τουσ εργαζϐμενουσ πατϋρεσ ϐπου χορηγεύται δικαύωμα) που
παρϋχουν την εργαςύα τουσ ωσ οιονεύ «αυτοαπαςχολοϑμενουσ» μϋχρι και ςε 2 εργοδϐτεσ, οι
οπούεσ (-οι) αντιμετωπύζονται ωσ μιςθωτού μϐνο ωσ προσ το κοινωνικοαςφαλιςτικϐ τουσ
δικαύωμα (ϊρθρο 9, παρ. 9, N4387/2016), λϐγω τησ μη προςαρμογόσ ςτη διϊταξη αυτό και
τησ εργατικόσ νομοθεςύασ66.
Οριςμού (ϊρθρο 3 τησ Οδηγύασ, ϊρθρο 26 χΝ)
Αναφορικϊ με τουσ οριςμοϑσ για τουσ ςκοποϑσ τησ Οδηγύασ, η ΕΕΔΑ ςυνηγορεύ ςτισ
προτϊςεισ τησ ΓΕΕ, ειδικϐτερα ωσ προσ τον οριςμό τησ «ϊδειασ πατρότητασ»,
προτεύνοντασ την αντικατϊςταςη του όρου «επιμϋλεια» με τον όρο «φροντύδα»
τϋκνου, ο οπούοσ εύναι και ςύμφωνοσ με την ορολογύα του υφιςτϊμενου θεςμικού
πλαιςύου ςτην Ελλϊδα για την ϊδεια φροντύδασ τϋκνου ύςτερα από τη γϋννηςό του.
Αντύςτοιχα, για τουσ ύδιουσ λόγουσ, ωσ προσ τον οριςμό τησ γονικόσ ϊδειασ
προτεύνεται η αντικατϊςταςη του όρου «επιμϋλεια» με τον όρο «ανατροφό» τϋκνου.
Σϋλοσ, ςτον οριςμό τησ «γονικόσ ϊδειασ», πρϋπει να προςτεθούν και οι εργαζόμενοι
γονεύσ λόγω «αναδοχόσ», ώςτε ο παρών νϐμοσ να εναρμονύζεται με τον Ν 2082/1992
«Αναδιοργϊνωςη τησ Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ και καθιϋρωςη νϋων θεςμών Κοινωνικόσ
65 «υμφιλύωςη Επαγγελματικόσ και Οικογενειακόσ/Ιδιωτικόσ Ζωόσ», 6ο Δελτύο τησ Γενικόσ Γραμματεύασ
Ιςϐτητασ των Υϑλων, Μϊιοσ 2015; Ευρωπαώκϐσ Πυλώνασ Κοινωνικών Δικαιωμϊτων; Ανακούνωςη τησ
Επιτροπόσ: Πρωτοβουλύα με τϐχο τη τόριξη τησ Ιςορροπύασ μεταξϑ Επαγγελματικόσ και Ιδιωτικόσ Ζωόσ για
τουσ Εργαζϐμενουσ Γονεύσ και Υροντιςτϋσ, Βρυξϋλλεσ, 26.4.2017 COM(2017) 252 final.
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Προςταςύασ» (ΥΕΚ 158/Α/21.9.1992) και τον Ν 4538/2018 «Μϋτρα για την προώθηςη των
Θεςμών τησ Αναδοχόσ και Τιοθεςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 85/Α/16.5.2018)67.
Άδεια πατρότητασ (ϊρθρο 4 τησ Οδηγύασ, ϊρθρο 27 χΝ)
Λαμβανομϋνου υπϐψη, ϐτι μϋχρι ςόμερα δεν υπόρχαν ελϊχιςτα πρϐτυπα για την ϊδεια
πατρϐτητασ ςε επύπεδο ΕΕ, η ΕΕΔΑ χαιρετύζει την ειςαγωγό ςε ενωςιακϐ επύπεδο του
δικαιώματοσ ςτην ϊδεια πατρϐτητασ, η οπούα ενθαρρϑνει τη λόψη γονικόσ ϊδειασ απϐ τουσ
ϊνδρεσ. Κρύςιμο για την ΕΕΔΑ, εύναι η ϊδεια αυτό να χορηγεύται με αποδοχϋσ, ώςτε να
καλϑπτει τον υψηλϐ κατϊ κανϐνα οικογενειακϐ προϒπολογιςμϐ ενϐψει/απϐ τη γϋννηςη του
παιδιοϑ.
ϑμφωνα με το γρϊμμα τησ διϊταξησ, ϐπωσ ενςωματώνεται ςτο εθνικϐ δύκαιο, οι πατϋρεσ
μποροϑν να λαμβϊνουν ϊδεια πατρϐτητασ για 14 εργϊςιμεσ ημϋρεσ ϐταν γεννιϋται ϋνα παιδύ,
ανεξαρτότωσ οικογενειακόσ ό ϋγγαμησ κατϊςταςησ. Όςον αφορϊ τισ αποδοχϋσ κατϊ τη
χρόςη τησ ϊδεια αυτόσ και λϐγω του ϐτι ο εθνικϐσ νομοθϋτησ παραλεύπει να το διατυπώςει
ρητϊ, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ο ενωςιακϐσ νομοθϋτησ ορύζει ϐτι πληρωμό ό το επύδομα που
καταβϊλλεται με την ϊδεια πατρϐτητασ πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον ιςοδϑναμο του εθνικοϑ
επιδϐματοσ αςθενεύασ (ϊρθρο 8, παρ. 2 τησ Οδηγύασ), η ΕΕΔΑ ςυνιςτϊ ςτισ αρμόδιεσ
κρατικϋσ αρχϋσ να χορηγούν πληρωμό ό επύδομα τουλϊχιςτον ιςοδύναμο με το
επύπεδο τησ ϊδειασ μητρότητασ, υποχρϋωςη που προκύπτει από το ςυνδυαςμό τησ
παρούςασ διϊταξησ με το ϊρθρο 8, παρ. 2 τησ Οδηγύασ. Να αναφερθεύ εδώ, ϐτι η
αποζημύωςη ϊδειασ μητρϐτητασ ςυνιςτϊ ενωςιακϐ κεκτημϋνο (ϊρθρο 11 τησ Οδηγύασ
92/85/ΕΕ ςχετικϊ με την εφαρμογό μϋτρων που αποβλϋπουν ςτη βελτύωςη τησ υγεύασ και τησ
αςφϊλειασ κατϊ την εργαςύα των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουςών εργαζόμενων). το
εθνικϐ δύκαιο η ϊδεια πατρϐτητασ ϋχει καθιερωθεύ με το ϊρθρο 6 τησ ΕΓΕ 1993 και
επεκτϊθηκε ςε ϊδεια 2 ημερών με αποδοχϋσ με το ϊρθρο 10 τησ Εθνικόσ Γενικόσ Ε 20002001 ωσ κατώτατοσ ϐροσ προςταςύασ τησ εργαςύασ για ϐλουσ τουσ εργαζϐμενουσ ιδιωτικοϑ
δικαύου ςτην επικρϊτεια με ςϑμβαςη ιδιωτικοϑ δικαύου.
Γονικό ϊδεια (ϊρθρα 5 και 8 τησ Οδηγύασ, ϊρθρο 28 χΝ)
Με την εν λϐγω ρϑθμιςη θεςπύζεται ατομικϐ δικαύωμα για κϊθε εργαζϐμενο για γονικό ϊδεια
4 μηνών, εκ των οπούων οι 2 μόνεσ εύναι μη μεταβιβϊςιμοι μεταξϑ των γονϋων ςε αντύθεςη με
το προγενϋςτερο καθεςτώσ, ϐπου επιτρεπϐταν να μεταβιβαςτεύ μϐνο ο ϋνασ μόνασ. Σο
δικαύωμα αυτϐ κατοχυρώνεται και ςτισ περιπτώςεισ υιοθεςύασ ό αναδοχόσ, δικαύωμα που
όδη προβλεπϐταν και απϐ το προώςχϑον ενωςιακϐ δύκαιο. Σο ύδιο πεδύο εφαρμογόσ εύχαν και
οι διατϊξεισ των ϊρθρων 48-54 του Ν 4075/2012 για την ενςωμϊτωςη ςτο εθνικϐ δύκαιο τησ
Οδηγύασ 2010/18/ΕΕ.
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Οι ςυγκεκριμϋνεσ ρυθμύςεισ βελτιώνουν το ενωςιακϐ κεκτημϋνο, ενώ παρϊλληλα
ςυμπληρώνουν το υφιςτϊμενο εθνικϐ νομοθετικϐ πλαύςιο. Αξύζει να ςημειωθεύ εδώ, ϐτι η
χώρα μασ ϋχει καταδικαςτεύ απϐ το Ευρωπαώκϐ Δικαςτόριο, το οπούο ϋκρινε, ότι τα κρϊτη
μϋλη δεν δύνανται να θεςπύζουν ρύθμιςη βϊςει τησ οπούασ, πατϋρασ δημόςιοσ
υπϊλληλοσ ςτερεύται του δικαιώματοσ γονικόσ αδεύασ ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα η
ςύζυγόσ του δεν εργϊζεται ό δεν αςκεύ κανϋνα επϊγγελμα. Η ςυγκεκριμϋνη εθνικό
ρϑθμιςη (Τπαλληλικϐσ Κώδικασ, ϊρθρο 53, παρ. 3), η οπούα προβλϋπει τϋτοια δυνατϐτητα
μϐνο εϊν λϐγω ςοβαρόσ πϊθηςησ ό βλϊβησ, η μη εργαζϐμενη ςϑζυγοσ κριθεύ ανύκανη να
αντιμετωπύςει τισ ανϊγκεσ ανατροφόσ του παιδιοϑ, ςυνιςτϊ ϊμεςη διϊκριςη και αντιβαύνει
ςτο ενωςιακϐ δύκαιο68. Αντύςτοιχα το Δικαςτόριο ϋκρινε, υπϐ το πρύςμα τησ αρχόσ τησ ύςησ
μεταχειρύςεωσ, ότι η ρότρα αυτό επιβϊλλει ςτον εθνικό νομοθϋτη να καθιερώςει
ςύςτημα γονικόσ ϊδειασ μετϊ τη γϋννηςη ό την υιοθεςύα παιδιού, το οπούο να
εξαςφαλύζει ςτουσ γονεύσ διδύμων μεταχεύριςη λαμβϊνουςα προςηκόντωσ υπόψη τισ
ειδικϋσ τουσ ανϊγκεσ, προκειμϋνου να μποροϑν να ςυνδυϊζουν την οικογενειακό με την
επαγγελματικό ζωό τουσ69.
χετικϋσ ςυςτϊςεισ απηϑθυνε και η Επιτροπό ςτο «Απευθεύασ Ερώτημα» τησ προσ την
Ελλϊδα αναφορικϊ με την εφαρμογό τησ ΔΕ 156», προτρϋποντασ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ να
ενθαρρϑνουν περιςςϐτερουσ ϊνδρεσ να κϊνουν χρόςη γονικών αδειών 70. Προσ την ύδια
κατεϑθυνςη, η Επιτροπό CEACR εφιςτϊ την προςοχό των κρατικών αρχών ςτη Γενικό τησ
Παρατόρηςό τησ που υιοθετόθηκε το 201971, καθώσ και τη ςυνοδευτικό ϑςταςό τησ (αρ.
165), που ςτϐχο ϋχουν τη διαςφϊλιςη, ότι οι εργαζόμενοι με οικογενειακϋσ ευθύνεσ γυναύκεσ και ϊνδρεσ - δεν βρύςκονται ςε μειονεκτικό θϋςη ςε ςχϋςη με ϊλλουσ
εργαζόμενουσ και, ςυγκεκριμϋνα, ϐτι οι γυναύκεσ με οικογενειακϋσ ευθϑνεσ δεν μειονεκτοϑν
ςε ςϑγκριςη με τουσ ϊνδρεσ ωσ προσ τισ οικογενειακϋσ ευθϑνεσ. το ύδιο πνεϑμα, ο υνόγοροσ
του Πολύτη ςυνιςτϊ να ενθαρρύνεται και να προςτατεύεται το δικαύωμα του πατϋρα
ςτην ϊδεια ανατροφόσ, προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η αναγκαύα παρουςύα και ςυνδρομό
και των δϑο γονϋων ςτην ανατροφό των τϋκνων τουσ και να εκλεύψουν ςταδιακϊ οι
κοινωνικού ρόλοι που το αντιςτρατεύονται ςτη βϊςη ϋμφυλων ςτερεοτύπων72.
Η ΕΕΔΑ, παρϐτι η βαςικό ρϑθμιςη για τη γονικό ϊδεια εύχε ρυθμιςθεύ με ευρωπαώκό
ςυμφωνύα πλαύςιο όδη απϐ το 1995 και προϒπόρχε ςτην εθνικό νομοθεςύα απϐ το 1998 (3 ½
μόνεσ για κϊθε γονιϐ), αναγνωρύζει τα θετικϊ μϋτρα που θεςπύζονται με το παρϐν ϊρθρο,
ϐπωσ η χορόγηςη επιδϐματοσ ύςου με τον νομοθετημϋνο κατώτατο μιςθϐ για τουσ 2 απϐ τουσ
4 μόνεσ τησ γονικόσ ϊδειασ, η χορόγηςη γονικόσ ϊδειασ αυτοτελώσ για κϊθε παιδύ ςε
περύπτωςη πολϑδυμων τϋκνων και η προτεραιοπούηςη γονϋων παιδιών με ευαλωτϐτητα.

68 ΔΕΕ, Απϐφαςη Μαώςτρϋλλησ κατϊ Τπουργοϑ Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων, Τπϐθεςη C-222/14.
69 ΔΕΕ, Απϐφαςη Φατζό κατϊ Τπουργοϑ Οικονομικών, Τπϐθεςη C-149/10.
70 Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021).
71 Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021).
72 υνόγοροσ του Πολύτη, Ίςη μεταχεύριςη. Ειδικό ϋκθεςη 2017.
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Η ΕΕΔΑ, εκφρϊζει τη δυςαρϋςκειϊ τησ, για το γεγονϐσ, ϐτι η Ελλϊδα ςυγκαταλϋγεται ςτα
κρϊτη μϋλη που δε χορηγοϑν τη ςυγκεκριμϋνη ϊδεια ςε γονεύσ που εύναι ομϐφυλα ζευγϊρια 73.
Δυςαρϋςκεια εκφρϊζει επύςησ για τα γεγονϐσ, ϐτι ςτην Ελλϊδα οι αυτοαπαςχολοϑμενοι
γονεύσ, δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςτη ςυγκεκριμϋνη μορφό ϊδειασ74.
Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ διαφωνεύ με τη μη ςυμπερύληψη ςτο γρϊμμα τησ υπϐ ςχολιαςμϐ διϊταξησ,
κρύςιμων διατϊξεων του Ν 4075/2012 αναφορικϊ με τη χορόγηςη τησ γονικόσ ϊδειασ, οι
οπούεσ ακριβώσ ςυνιςτοϑν τισ «ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ για τη διευκόλυνςη του ςυνδυαςμού
επαγγελματικόσ και οικογενειακόσ ζωός», ϐπωσ το αυτοτελϋσ για κϊθε γονϋα δικαύωμα
γονικόσ ϊδειασ ςε περύπτωςη διϊςταςησ ό διαζυγύου (ϊρθρο 50, παρ. 7), οι διατϊξεισ για την
απουςύα απϐ την εργαςύα λϐγω γονικόσ ϊδειασ (ϊρθρα 51 και 52 παρ. 2) η ειδικό ϊδεια
(ϊρθρο 52, παρ. 4), η γονικό ϊδεια ανατροφόσ (ϊρθρο 50), οι ειδικϋσ γονικϋσ ϊδειεσ (ϊρθρο 51)
ϐςον αφορϊ τον υπολογιςμϐ του χρϐνου για τη θεμελύωςη του αςφαλιςτικοϑ δικαιώματοσ
και τον υπολογιςμϐ του ποςοϑ τησ ςϑνταξησ75.
Απαραύτητη κρύνεται και η αναδιατϑπωςη τησ παρ. 1 τησ διϊταξησ, ώςτε ςτο πεδύο
εφαρμογόσ να περιλαμβϊνονται και τϋκνα απϐ υιοθεςύα ό αναδοχό, ανεξαρτότωσ ηλικύασ.
Προτεύνεται η εξόσ διατύπωςη: «Σε περύπτωςη υιοθεςύασ ό αναδοχόσ τϋκνου ηλικύασ,
η ϊδεια πατρότητασ χορηγεύται από την ϋνταξη του παιδιού ςτην οικογϋνεια με
οποιονδόποτε τρόπο.», η οπούα εύναι ςύμφωνη και με το ςκοπό τησ ρύθμιςησ τησ παρ.
6 του Ν 4075/2012, βϊςει τησ οπούασ τμόμα τησ γονικόσ ϊδειασ μπορεύ να χορηγεύται
και ςτο προ τησ ολοκλόρωςησ των διαδικαςιών υιοθεςύασ και αναδοχόσ διϊςτημα,
αλλϊ και του ϊρθρου 46 του Ν 4488/2017.
Άδεια φροντιςτό – Απουςύα από την εργαςύα για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ (ϊρθρα 6 και 7 τησ
Οδηγύασ, ϊρθρο 29 και 30 χΝ)
Η ΕΕΔΑ χαιρετύζει τη θϋςπιςη τησ ϊδειασ φροντύδασ (5 εργϊςιμεσ ημϋρεσ ανϊ ϋτοσ) για
εργαζϐμενουσ που φροντύζουν ςυγγενεύσ που ϋχουν ανϊγκη φροντύδασ ό ςτόριξησ για ςοβαρϐ
ιατρικϐ λϐγο, καθώσ ςυνιςτϊ καινοτομύα τϐςο για τουσ φροντιςτϋσ εργαζϐμενουσ, οι οπούοι
θα ϋχουν μεγαλϑτερο κύνητρο, ϐςο και για τισ επιχειρόςεισ που θα ωφεληθοϑν, ενώ αποτελεύ
ϋνα περαιτϋρω βόμα προσ την προώθηςη τησ ιςϐτητασ μεταξϑ ανδρών και γυναικών ςτην ΕΕ.
Η Εθνικό Επιτροπό επιςημαύνει ωσ προσ τη ςυγκεκριμϋνη ϊδεια, ϐτι παρϊ τισ προςπϊθειεσ
τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ να προςδιορύςει με μεγαλϑτερη ακρύβεια τισ καταςτϊςεισ που
οδηγοϑν ςτην ϊδεια των φροντιςτών, η Οδηγύα αφόνει ϋνα οριςμϋνο περιθώριο διακριτικόσ
ευχϋρειασ ςτα κρϊτη μϋλη να καθορύςουν αυτόν την κατϊςταςη.76 Η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την
απογοότευςό τησ για τη μη ρϑθμιςη απϐ τον Ϊλληνα νομοθϋτη ςημαντικών επύ μϋρουσ
ζητημϊτων που ϊπτονται του δικαιώματοσ ςτη χρόςη τησ ςυγκεκριμϋνησ ϊδειασ, ϐπωσ η
73 EIGE, Who is eligible for parental leave in Greece?, May 2021.
74 EIGE, Who is eligible for parental leave in Greece?, May 2021.
75 Βλ. πιο πϊνω, κοπϐσ (ϊρθρο 1 Οδηγύασ), ςελ. 43 επ. και Παρατηρόςεισ ΓΕΕ ςτο Μϋροσ ΙΙΙ του χΝ του
Τπουργεύου Εργαςύασ & Κοινωνικών Τποθϋςεων.
76
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πρϐβλεψη για αμοιβό του φροντιςτό ςτη νϋα ρϑθμιςη, ϐπωσ ϐριζε και η αρχικό πρϐταςη τησ
Επιτροπόσ ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο 8 τησ Πρϐταςησ77.
Επιπρϐςθετα, η ΕΕΔΑ αποδοκιμϊζει τον περιοριςμϐ ςτην πρακτικό χρόςη τησ ϊδειασ
φροντιςτό απϐ την παρϊλληλη πρϐβλεψη τησ προϒπϐθεςησ για προϒπηρεςύα 6 μηνών, ϐπωσ
και τησ ϊδειασ για λϐγουσ ανωτϋρασ βύασ. Προτεύνει εντούτοισ, για λόγουσ ςυνοχόσ τησ
νομοθεςύασ, δεδομϋνου ότι και η ςυναφόσ ϊδεια για τη φροντύδα εξαρτώμενων
μελών (ϊρθρο 7 του Ν 1483/1984, όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ από την Εθνικό Γενικό Ε
του 2000), αυτό να χορηγεύται χωρύσ την προώπόθεςη τησ προηγούμενησ
απαςχόληςησ των εργαζόμενων. Επομϋνωσ, από την παρ. 1 «Κϊθε εργαζόμενοσ που
ϋχει ςυμπληρώςει ϋξι (6) μόνεσ ςυνεχόμενησ ό με διαδοχικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ
οριςμϋνου χρόνου δικαιούται ϊδεια φροντιςτό…», να διαγραφεύ η φρϊςη «που ϋχει
ςυμπληρώςει ϋξι (6) μόνεσ ςυνεχόμενησ ό με διαδοχικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ
οριςμϋνου χρόνου».
Ευϋλικτεσ μορφϋσ εργαςύασ (ϊρθρο 9 τησ Οδηγύασ, ϊρθρο 31 χΝ)
Με το ϊρθρο 31 χΝ ενςωματώνεται το ϊρθρο 9 τησ Οδηγύασ ωσ προσ την αναγνώριςη
δυνατϐτητασ για την υποβολό αιτόματοσ ευϋλικτων εργαςιακών ρυθμύςεων ςε ϐλουσ τουσ
εργαζϐμενουσ γονεύσ με παιδιϊ καθώσ και ςτουσ φροντιςτϋσ. Ο Ϊλληνασ νομοθϋτησ ορθώσ
επεκτεύνει το ελϊχιςτο ϐριο ηλικύασ των παιδιών για φροντύδα απϐ 8 ςε 12 ϋτη. Με τισ
ρυθμύςεισ αυτϋσ, οι δικαιοϑχοι ϋχουν τη δυνατϐτητα να ζητόςουν να εργαςτοϑν με ευελιξύα,
ϐπωσ μϋςω απομακρυςμϋνων εργαςιακών ρυθμύςεων, ευϋλικτων προγραμμϊτων εργαςύασ ό
μεύωςησ των ωρών εργαςύασ προκειμϋνου να προςαρμϐςουν τα πρϐτυπα εργαςύασ τουσ ςτισ
ευθϑνεσ φροντύδασ τουσ.
Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ωςτϐςο, ϐτι, μολονϐτι εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό η θεςμικό διαςϑνδεςη
ευϋλικτων ρυθμύςεων εργαςύασ με τισ ευθϑνεσ φροντύδασ, δεν προκύπτει από τη
διατύπωςη τησ διϊταξησ, ότι πρόκειται για αναγνώριςη απαύτηςησ από πλευρϊ του
εργαζόμενου ό του φροντιςτό και ϊρα κατ’ επϋκταςη δεν προκύπτει υποχρϋωςη του
εργοδότη να αποδεχτεύ το αύτημα, καθώσ ο εργοδϐτησ αξιολογεύ κϊθε φορϊ τισ ανϊγκεσ
και τησ επιχεύρηςησ. Επιπλϋον, ςχετικϊ με την επιςτροφό του εργαζϐμενου ςτην αρχικό
μορφό απαςχϐληςησ, η διατϑπωςη ϐτι ο εργοδϐτησ εξετϊζει κϊθε αύτηςη πρϐωρησ
επιςτροφόσ γεννϊ αοριςτύα και επομϋνωσ αναςφϊλεια δικαύου ωσ προσ την τϑχη των
αιτημϊτων αυτών και ωσ προσ την προςταςύα των εργαζϐμενων απϐ βλαπτικό μεταβολό των
ορών εργαςύασ τουσ. Η ΕΕΔΑ, επύςησ, εκφρϊζει την ανηςυχύα τησ α) για τυχϐν κύνδυνο
βλαπτικόσ μεταβολόσ των αρχικών ϐρων απαςχϐληςησ των εργαζϐμενων ςε βϊροσ των
δικαιωμϊτων τουσ κατϊ την επιςτροφό τουσ και β) το πιθανϐτατα ςωρευτικϐ αντύκτυπο απϐ
το διευρυμϋνο διευθυντικϐ δικαύωμα ωσ προσ τη ρϑθμιςη του χρϐνου εργαςύασ, που
77 COM(2017) 253 final 2017/0085 (COD) Πρϐταςη Οδηγύα του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου
ςχετικϊ με την ιςορροπύα μεταξϑ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ για τουσ γονεύσ και τουσ φροντιςτϋσ και
την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 2010/18/ΕΕ του υμβουλύου {SWD(2017) 202 final} {SWD(2017) 203 final}.
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προωθεύται απϐ τισ διατϊξεισ του Μϋρουσ IV του χΝ. Η ΕΕΔΑ ςυςτόνει οι ευϋλικτεσ
ρυθμύςεισ ςτουσ ϐρουσ εργαςύασ των εργαζϐμενων γονϋων να διαςφαλύζονται με τα εχϋγγυα
τησ διαφϊνειασ και τησ αντικειμενικϐτητασ, ϐπωσ με την κατϊθεςη ϐχι μϐνο τησ ςυμφωνύασ
για τισ ευϋλικτεσ ρυθμύςεισ ςτο Π.. ΕΡΓΑΝΗ, αλλϊ και τησ αύτηςησ των εργαζϐμενων. το
ςημεύο αυτϐ η ΕΕΔΑ ςυνηγορεύ με τισ προτϊςεισ τησ ΓΕΕ, ςύμφωνα με τισ οπούεσ
ςκόπιμο θα όταν: α) ςτο ειδικό Έντυπο που θα διαμορφωθεύ για τη δόλωςη τησ
γονικόσ ϊδειασ των εργαζόμενων να καταχωρούνται και τα ςτοιχεύα των
ςυμφωνιών για ευϋλικτεσ ρυθμύςεισ και β) να καταχωρεύται και η αύτηςη των
εργαζόμενων για τη μεταβολό των όρων εργαςύασ τουσ από τουσ ύδιουσ ςτο
supportemployees.services.gov.gr. Επύςησ, η ΕΕΔΑ ςυςτόνει ςτισ αρμόδιεσ κρατικϋσ
αρχϋσ τη θεςμοθϋτηςη υποχρϋωςησ των εργοδοτών για αποδοχό των αιτημϊτων
εργαζόμενων για ευϋλικτεσ μορφϋσ εργαςύασ χωρύσ τον κύνδυνο μεταβολόσ των
αρχικών όρων απαςχόληςησ των εργαζόμενων.
Υορεύσ ιςότητασ για τα περύ διακρύςεων ζητόματα που εμπύπτουν ςτο παρόν Μϋροσ (ϊρθρο 15
τησ Οδηγύασ, ϊρθρο 32 χΝ)
Η ΕΕΔΑ επαναλαμβϊνει εδώ την ϊποψη που διατϑπωςε και ςτο β. Μϋροσ ΙΙ. Τιοθϋτηςη
μϋτρων και ρυθμύςεισ για την παρενόχληςη και τη βύα ςτην εργαςύα τησ παροϑςασ
Ϊκθεςησ, ςχετικϊ με τη ςϑγχυςη αρμοδιοτότων που προξενεύται ςε βϊροσ του θεμελιώδουσ
δικαιώματοσ των εργαζϐμενων για πρϐςβαςη ςτισ Αρχϋσ, καθώσ και τον κύνδυνο εν τϋλει
παραβύαςησ των αρχών των ύςων ευκαιριών και τησ ύςησ μεταχεύριςησ.
Κεφϊλαιο Β: Άδειεσ ςχετικϋσ με την οικογϋνεια
Σο παρϐν κεφϊλαιο προβλϋπει την κωδικοπούηςη ρυθμύςεων αδειών ςχετικών με την
προςταςύα τησ οικογϋνειασ, τισ οπούεσ επεκτεύνει ρητϊ ςτισ/ςτουσ εργαζϐμενεσ/ουσ ςτον
ιδιωτικϐ τομϋα, ενώ μϋςω τησ ιδιϐτυπησ αυτόσ κωδικοπούηςησ ειςϊγονται και νϋεσ διατϊξεισ.
το πλαύςιο αυτϐ η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ικανοπούηςό τησ ιδύωσ ωσ προσ την θϋςπιςη
ϊδειασ παρακολούθηςησ ςχολικόσ επύδοςησ για κϊθε παιδύ ϋωσ 18 ετών για τουσ
εργαζόμενουσ ςτον ιδιωτικό τομϋα γονεύσ, τη χορόγηςη μεταγενϋθλιου τμόματοσ 9
εβδομϊδων ςτην τεκμαιρόμενη μητϋρα και ςτη μητϋρα που υιοθετεύ παιδύ από την
ϋνταξη του παιδιού ςτην οικογϋνεια, την επϋκταςη τησ χορόγηςησ τησ ειδικόσ ϊδειασ
προςταςύασ τησ μητρότητασ και ςτην τεκμαιρόμενη μητϋρα, την επϋκταςη τησ
ϊδειασ γϊμου ςτουσ εργαζόμενουσ που ςυνϊπτουν ςύμφωνο ςυμβύωςησ και την
δυνατότητα κατανομόσ τησ ϊδειασ φροντύδασ τϋκνου ςε εβδομαδιαύα βϊςη εντόσ 30
μηνών.
Όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω, η ΕΕΔΑ θεωρεύ ςκϐπιμο, κυρύωσ για λϐγουσ αςφϊλειασ
δικαύου αλλϊ και για τη ςαφόνεια των ρυθμύςεων να αναφϋρονται ςτο ςώμα των
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προωθοϑμενων ρυθμύςεων οι τροποποιοϑμενεσ διατϊξεισ78. Η ΕΕΔΑ επύςησ, θα όθελε να
εκφρϊςει την ανηςυχύα τϐςο ωσ προσ την ελλιπό και ανακριβό διατϑπωςη των
κωδικοποιοϑμενων διατϊξεων, οι οπούεσ παραλεύπουν να ςυμπεριλϊβουν ουςιώδεισ
ιςχϑουςεσ ρυθμύςεισ, ϐςο και ωσ προσ τον κύνδυνο υποβϊθμιςησ με την παροϑςα
κωδικοπούηςη, του επιπϋδου προςταςύασ τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ. Ειδικϐτερα, η ΕΕΔΑ
εφιςτϊ την προςοχό τησ Πολιτεύασ ωσ προσ τα εξόσ:
Άδεια μητρότητασ (ϊρθρο 34 χΝ και Ειδικό παροχό προςταςύασ μητρότητασ (ϊρθρο 36 χΝ)
ε ϐτι αφορϊ τισ ϊδειεσ τισ ςχετικϋσ με τη μητρϐτητα (ϊδεια μητρϐτητασ και ειδικό ϊδεια
προςταςύασ τησ μητρϐτητασ), η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ικανοπούηςό τησ για την επϋκταςη τησ
νομοθετικόσ προςταςύασ ςτην τεκμαιρϐμενη μητϋρα (παρϋνθετη μητϋρα), καθώσ επύςησ και
ςτην οικογϋνεια που υιοθετεύ τϋκνο. Επύςησ, η ΕΕΔΑ επικροτεύ την ειςαγωγό τησ διϊταξησ τησ
παρ. 2 του ϊρθρου 36, με την οπούα διευθετεύται οριςτικϊ το ζότημα που ταλαιπωροϑςε
πολλϋσ απϐ τισ εργαζϐμενεσ μητϋρεσ, καθώσ διευκρινύζεται, ϐτι η 6μηνη ειδικό παροχό
μητρϐτητασ δεν ςυμψηφύζεται με την ϊδεια φροντύδασ79. Η ΕΕΔΑ ωςτϐςο υπογραμμύζει ϐτι
την ανϊγκη ςυμπερύληψησ ςτην παρ. 1 του ϊρθρου τησ πρόβλεψησ του ϊρθρου 7 τησ
ΕΓΕ 1993, ςύμφωνα με την οπούα, εϊν ο τοκετόσ πραγματοποιηθεύ ςε χρόνο
προγενϋςτερο από αυτόν που εύχε αρχικϊ πιθανολογηθεύ, το υπόλοιπο τησ αδεύασ θα
χορηγεύται υποχρεωτικϊ μετϊ τον τοκετό ώςτε να εξαςφαλύζεται χρόνοσ ςυνολικόσ
αδεύασ δϋκα επτϊ (17) εβδομϊδων. Επύςησ, ςτο πλαύςιο τησ ςυνεκτικϐτητασ του θεςμικοϑ
προςτατευτικοϑ πλαιςύου (Ν 1302/1982 που επικϑρωςε τη ΔΕ 103 για την προςταςύα τησ
μητρϐτητασ (ϊρθρο 3)), προτεύνεται η ενςωμϊτωςη πρόβλεψησ ςχετικϊ με την
προςταςύα του πλόρουσ δικαιώματοσ ςτη χορόγηςη του μεταγενϋθλιου τμόματοσ
τησ ϊδειασ μητρότητασ των 9 εβδομϊδων χωρύσ ςυμψηφιςμούσ ςτισ περιπτώςεισ
μεταγενϋςτερου απϐ την προγραμματιςμϋνη ημερομηνύα τοκετοϑ ό ςε περύπτωςη αςθϋνειασ,
ανεξαρτότωσ διϊρκειασ80, λϐγω τοκετοϑ ό ςε περύπτωςη τοκετοϑ νεκροϑ εμβρϑου (ςε ηλικύα
που το ϋμβρυο θα μποροϑςε να εύναι βιώςιμο).

78 Βλ. πιο πϊνω, Η αποτελεςματικϐτητα των μϋτρων ενςωμϊτωςησ ςε ςχϋςη με τα προωθοϑμενα μϋτρα του
Μϋρουσ IV του χΝ, ςελ. 42.
79 Σο ζότημα εύχε λυθεύ με την Γνωμοδϐτηςη 124/2018 του Νομικοϑ υμβουλύου του Κρϊτουσ υπϋρ του μη
ςυμψηφιςμοϑ του χρϐνου των δϑο αυτών αδειών.
80 ημειώνεται, ϐτι η εγκυμοςϑνη, ο τοκετϐσ και η περύοδοσ μετϊ τον τοκετϐ ϋχουν αναγνωριςτεύ απϐ το
Δικαςτόριο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ωσ περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ οι ϊνδρεσ και οι γυναύκεσ δεν βρύςκονται ςε
ανϊλογη κατϊςταςη. Ειδικϐτερα, ϐςον αφορϊ την ϊδεια μητρϐτητασ, το Δικαςτόριο ϋχει αποφανθεύ ϐτι «η
ϋγκυοσ, λεχώνα ό γαλουχοϑςα εργαζϐμενη βρύςκεται ςε ιδιαύτερα ευαύςθητη κατϊςταςη που απαιτεύ μεν να τησ
χορηγεύται δικαύωμα αδεύασ μητρϐτητασ […]» και ϋχει, ωσ εκ τοϑτου, ςυναγϊγει το ςυμπϋραςμα ϐτι οι γυναύκεσ
κατϊ τη διϊρκεια τησ ϊδειασ αυτόσ δεν μποροϑν να εξομοιώνονται με την κατϊςταςη του ϊνδρα ό τησ γυναύκασ
που τελεύ ςε αναρρωτικό ϊδεια (Απϐφαςη τησ 27ησ Οκτωβρύου 1998, Boyle κ.λπ. (C-411/96, EU:C:1998:506,
ςκϋψη 40).) οϑτε με την κατϊςταςη του ϊνδρα ό τησ γυναύκασ που εύναι εργαςιακϊ ενεργού (Αποφϊςεισ τησ
13ησ Υεβρουαρύου 1996, Gillespie κ.λπ. (C-342/93, EU:C:1996:46, ςκϋψη 17), και τησ 14ησ Ιουλύου 2016,
Ornano (C-335/15, EU:C:2016:564, ςκϋψη 39).
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‘Άδεια φροντύδασ τϋκνου (ϊρθρο 37 χΝ)
Η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει, ϐτι το ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο, ενώ αποςκοπεύ ςτο να κωδικοποιόςει όδη
ιςχϑουςεσ ρυθμύςεισ για την ϊδεια φροντύδασ τϋκνου τησ ΕΓΕ 1993, του ϊρθρου 6 τησ
ΕΓΕ 2002-2003, τα ϊρθρα 8-9 τησ ΕΓΕ 2004-2005 και του ϊρθρου 2 τησ ΕΓΕ 2014, με
ςτϐχο την προςταςύα και ενύςχυςη των εργαζϐμενων γονϋων, δεν περιλαμβϊνει διατϊξεισ
που εύναι όδη ςε ιςχύ. Κρύςιμο εύναι να επανϋλθει ςτισ παρούςεσ ρυθμύςεισ η αρχικό
διατύπωςη τησ παρ. 3 του ϊρθρου, η οπούα ευθυγραμμύζεται και με την παρ. 5 του
ϊρθρου 6 τησ ΕΓΕ 2002-2003, που κυρώθηκε και ιςχύει με το ϊρθρο 7 του Ν
4144/2013, ωσ εξόσ: «Η ϊδεια φροντύδασ χορηγεύται με αποδοχϋσ, θεωρεύται ωσ
χρόνοσ εργαςύασ και δεν πρϋπει να προκαλεύ δυςμενϋςτερεσ ςυνθόκεσ ςτην
απαςχόληςη και ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ». Η διαγραφό τησ αναφορϊσ ςτην επιδεύνωςη
των ςυνθηκών, ιςοδυναμεύ με κατϊργηςη ευνοώκόσ διϊταξησ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ, η οπούα
απαγορεϑεται.
Θετικό εξϋλιξη ςυνιςτϊ η νομοθετικό ιςχϑ που αποκτϊ πλϋον η Γνωμοδϐτηςη του Νομικοϑ
υμβουλύου του Κρϊτουσ με αριθμϐ 124/2018, με την οπούα γύνεται ςαφϋσ ϐτι η ϊδεια
φροντύδασ παιδιοϑ χορηγεύται ςτο ακϋραιο και ανεξϊρτητα απϐ τη χορόγηςη ό μη τησ ειδικόσ
παροχόσ προςταςύασ τησ μητρϐτητασ, καθώσ και τησ γονικόσ ϊδειασ ανατροφόσ τϋκνου.
Επύςησ, δεδομϋνου, ϐτι οι νομοτεχνικϋσ αςτοχύεσ οφεύλουν να μην αποβαύνουν ςε βϊροσ των
εργαζϐμενων, εύναι ςκόπιμη η ςυμπερύληψη τησ παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν 4342/2015
ςτο ϊρθρο 37 του νομοςχεδύου, ωσ εξόσ: «Ευνοώκότερεσ ρυθμύςεισ Συλλογικών
Συμβϊςεων Εργαςύασ ό Διαιτητικών Αποφϊςεων, κανονιςμών εργαςύασ, για την ϊδεια
φροντύδασ παιδιού εξακολουθούν να ιςχύουν ανεξϊρτητα από το κριτόριο του φύλου».
Επιπρϐςθετα, ςκϐπιμη θα όταν η ςυνεκτικό αποτϑπωςη ϐλων των εναλλακτικών τρϐπων
χορόγηςησ του δικαιώματοσ τησ ϊδειασ φροντύδασ παιδιοϑ, ώςτε να αποφευχθοϑν
ερμηνευτικϊ προβλόματα που ενδεχομϋνωσ να οδηγόςουν ςτον αποκλειςμϐ κατηγοριών
εργαζϐμενων μητϋρων, οι δε εναλλακτικϋσ δυνατϐτητεσ να μην εξαρτώνται απϐ τη ςυμφωνύα
του εργοδϐτη ε κϊθε περύπτωςη τα ςυναφό αιτόματα και οι απαντόςεισ των
εργοδοτών θα όταν δόκιμο να καταχωρούνται ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ μϋςω τησ πλατφόρμασ
supportemployees.services.gov.gr.
Μειωμϋνο ωρϊριο γονϋων παιδιών με αναπηρύα (ϊρθρο 41 χΝ)
χετικϊ με την κωδικοπούηςη των διατϊξεων περύ μειωμϋνου ωραρύου ων εργαζϐμενων που
εύναι γονεύσ παιδιών με πνευματικό, ψυχικό ό ςωματικό αναπηρύα και που απαςχολοϑνται ςε
επιχειρόςεισ με πϊνω απϐ 50 ϊτομα προςωπικϐ, η ΕΕΔΑ ςυμμερύζεται τισ απόψεισ τησ
ΕΑΜΕΑ και προτεύνει με γνώμονα την εφαρμογό τησ ρύθμιςησ όπωσ ιςχύει και ςτο
δημόςιο τομϋα, για λόγουσ ιςότητασ και ιςονομύασ, την αναδιατύπωςη του ϊρθρου
ωσ εξόσ:
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«τουσ εργαζόμενουσ γονεύσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 33, χορηγεύται ειδικό γονικό ϊδεια,
διϊρκειασ δϋκα (10) εύκοςι δύο (22) εργαςύμων ημερών κατ’ ϋτοσ, με αποδοχϋσ, για την
αντιμετώπιςη των αναγκών παιδιών, ανεξαρτότωσ τησ ηλικύασ τουσ, με νόςημα που απαιτεύ
μεταγγύςεισ αύματοσ και παραγώγων του ό αιμοκϊθαρςη, με νεοπλαςματικό αςθϋνεια ό που
χρόζει μεταμόςχευςησ ό με βαριϊ νοητικό ςτϋρηςη αναπηρύα ό ςύνδρομο DOWN, αυτιςμό ό
βαριϊ κινητικό αναπηρύα ό αιςθητηριακό αναπηρύα. Η ϊδεια αυτό αποτελεύ ατομικό
δικαύωμα κϊθε εργαζόμενου και χορηγεύται ϋπειτα από αύτηςό του, κατϊ απόλυτη
προτεραιότητα.»
Όπωσ εϑςτοχα τονύζεται και ςτην τελευταύα Ειδικό Ϊκθεςη για την Ίςη Μεταχεύριςη του
υνηγϐρου του Πολύτη, η ιςορροπύα μεταξϑ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ παραμϋνει
ςοβαρό πρϐκληςη για τουσ εργαζϐμενουσ γονεύσ, και ιδύωσ για εκεύνουσ που ϋχουν αυξημϋνεσ
ευθϑνεσ φροντύδασ (ανόλικων τϋκνων, τϋκνων ΑμεΑ, υπερόλικων γονϋων ό ςυγγενικών
προςώπων ΑμεΑ κ.λπ.)81.
Επιπλϋον, ωσ ιδιαύτερα ςημαντικό αξιολογεύται και προτεύνεται από την ΕΕΔΑ προσ
την κατεύθυνςη τησ ιςότιμησ πρόνοιασ απϋναντι ςτουσ εργαζόμενουσ γονεύσ παιδιών
με αναπηρύεσ, η κατϊργηςη του ορύου των 50 απαςχολουμϋνων ςτην επιχεύρηςη ό
εκμετϊλλευςη που παρϋχουν την εργαςύα τουσ.
Άδεια λόγω αςθϋνειασ παιδιού ό ϊλλου εξαρτώμενου μϋλουσ (ϊρθρο 42 χΝ)
H ΕΕΔΑ εκφρϊζει την ικανοπούηςό τησ για την τροποπούηςη τησ παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου
42 ςτο πλαύςιο των πρϐςφατων βελτιώςεων του χΝ, ώςτε να προβλϋπεται διϊρκεια ϊδειασ
14 ημερών, ςτην περύπτωςη που ο εργαζϐμενοσ ϋχει τρύα παιδιϊ και ϊρα να μην
υποβαθμύζεται το παρεχϐμενο επύπεδο προςταςύασ. Η ειςαγϐμενη βελτύωςη ςυνϊδει με τισ
διατϊξεισ τησ Εθνικόσ Γενικόσ Ε που ειςϊγουν κατώτατα ϐρια προςταςύασ με κανονιςτικό
ιςχϑ.
Άδεια λόγω ςοβαρών νοςημϊτων των παιδιών (ϊρθρο 43 χΝ), Άδεια λόγω νοςηλεύασ των
παιδιών (ϊρθρο 44) και Άδεια για μονογονεïκϋσ οικογϋνειεσ (ϊρθρο 45 χΝ)
Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ϐτι η ϋνταξη τησ Άδειασ λόγω ςοβαρών νοςημϊτων των παιδιών, τησ
Άδειασ λόγω νοςηλεύασ των παιδιών (ϊρθρο 44) και τησ «Άδειασ για μονογονεïκϋσ οικογϋνειεσ»
ςτο Κεφϊλαιο Β΄ του Μϋρουσ ΙΙΙ, το οπούο αφορϊ την κατηγορύα των δικαιοϑχων
εργαζϐμενων του ιδιωτικοϑ τομϋα, περιορύζει αυτϐματα το εφαρμοςτικϐ πεδύο τησ Οδηγύασ,
εξαιρώντασ τουσ λοιποϑσ εργαζϐμενουσ του ευρϑτερου ιδιωτικοϑ τομϋα, ϐπωσ η κατηγορύα
των εργαζϐμενων ιδιωτικοϑ δικαύου μερικόσ απαςχϐληςησ, καθώσ και οριςμϋνου χρϐνου του
δημϐςιου τομϋα. Ψσ εκ τούτου προτεύνει την ρητό εξομούωςη του εφαρμοςτικού
πεδύου των προωθούμενων διατϊξεων ςτουσ εργαζόμενουσ ιδιωτικού και δημόςιου
τομϋα.
81 υνόγοροσ του Πολύτη, Ίςη μεταχεύριςη, Ειδικό Ϊκθεςη 2019.
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Κεφϊλαιο Γ΄: Κοινϋσ διατϊξεισ για ϊδειεσ του Κεφαλαύου Α΄και Κεφαλαύου Β΄
Η ΕΕΔΑ ςημειώνει εδώ, ϐτι η ευελιξύα που προωθεύται με τισ παροϑςεσ διατϊξεισ, ιδύωσ η
ευελιξύα ωσ προσ τη ρϑθμιςη του χρϐνου εργαςύασ (ϐπωσ η ρϑθμιςη για την ατομικό
διευθϋτηςη του χρϐνου εργαςύασ, η αϑξηςη των υπερωριών, η κατϊργηςη τησ κυριακϊτικησ
αργύασ ςε ευρϑ φϊςμα κλϊδων και επιχειρόςεων), ενϋχει τον κύνδυνο να εξουδετερώςει το
επιδιωκϐμενο αποτϋλεςμα των ρυθμύςεων του μϋρουσ αυτοϑ.
Εργαςιακϊ δικαιώματα (ϊρθρα 10 και 16 Οδηγύασ, ϊρθρο 46 χΝ)
Η ΕΕΔΑ αξιολογεύ θετικϊ τη διϊταξη για τα κεκτημϋνα ό υπϐ κτόςη εργαςιακϊ δικαιώματα.
Ειδικϐτερα και αναφορικϊ με το δικαύωμα επιςτροφόσ των εργαζϐμενων ςτην εργαςύα τουσ
μετϊ τη λόξη ϊδειασ ό ευϋλικτησ ρϑθμιςησ, προτεύνει τη διαγραφό από την παρ. 2 του
ϊρθρου 46 του όρου «ανϊλογη» (θϋςη εργαςύασ), διότι διευρύνει το όδη και πολλαπλϊ
διευρυμϋνο διευθυντικό δικαύωμα του εργοδότη ςε βϊροσ των εργαζόμενων, ωσ εξόσ:
«Κατϊ τη λόξη κϊθε ϊδειασ ό ευϋλικτησ ρύθμιςησ του παρόντοσ Μϋρουσ, οι
εργαζόμενοι δικαιούνται να επιςτρϋψουν ςτην ύδια ό ςε ιςοδύναμη θϋςη εργαςύασ».
Απαγόρευςη διακρύςεων (ϊρθρα 11 και 14 τησ Οδηγύασ, ϊρθρο 47 χΝ) και προςταςύα από την
απόλυςη και βϊροσ απόδειξησ (ϊρθρο 12 Οδηγύασ, ϊρθρο 48 χΝ)
Οι προωθοϑμενεσ διατϊξεισ που απαγορεϑουν τισ διακρύςεισ μεταξϑ μερικόσ και πλόρουσ
απαςχϐληςησ, διαςφαλύζουν τη ςυνεκτικϐτητα με τα προηγοϑμενα αντύςτοιχα ενωςιακϊ
εργαλεύα, ϐπωσ η Οδηγύα 97/81/ΕΕ ςχετικϊ με την εργαςύα μερικόσ απαςχϐληςησ, αλλϊ και
την Οδηγύα για την ιςϐτητα των δϑο φϑλων ςτην αγορϊ εργαςύασ, τα οπούα κι ϋχουν
ενςωματωθεύ πλόρωσ ςτην εθνικό ϋννομη τϊξη. τϐχοσ εύναι η απαγϐρευςη των διακρύςεων
μεταξϑ των εργαζϐμενων, επειδό ζότηςαν ό ϋλαβαν ϊδεια ό ευϋλικτη ρϑθμιςη ό επειδό
ϊςκηςαν τα δικαιώματα καθώσ και κϊθε δυςμενοϑσ ςε βϊροσ τουσ ςυνϋπεια, επειδό
υπϋβαλαν καταγγελύα εντϐσ τησ επιχεύρηςησ ό τυχϐν κύνηςαν νομικό διαδικαςύα, ώςτε να
επιβϊλλεται ςυμμϐρφωςη με τα δικαιώματα αυτϊ, γεγονϐσ που αναγνωρύζει και τη ςημαςύα
των ςυγκεκριμϋνων μϋτρων. Θετικϊ εκτιμϊται η προςταςύα απϐ την απϐλυςη, προςταςύα
που παρεύχε και η Οδηγύα 96/34/ΕΕ για τη γονικό ϊδεια, η οπούα καταργόθηκε απϐ την
Οδηγύα 2010/18/ΕΕ.
ε ϐτι αφορϊ την εξϋταςη των ςχετικών ζητημϊτων και ιδύωσ ϐςων ανακϑπτουν παρϊ το
ιςχϑον πλαύςιο των Ν 3896/2010 «Εφαρμογό τησ αρχόσ των ύςων ευκαιριών και τησ ύςησ
μεταχεύριςησ ανδρών και γυναικών ςε θϋματα εργαςύασ και απαςχϐληςησ − Εναρμϐνιςη τησ
κεύμενησ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου, τησ 5ησ Ιουλύου 2006 και ϊλλεσ ςυναφεύσ διατϊξεισ» και Ν 3996/2011
«Αναμόρφωςη του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ, ρυθμύςεισ θεμϊτων Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», η Επιτροπό CEACR ςτην αντύςτοιχη Γενικό τησ Παρατόρηςη
που υιοθετόθηκε πρϐςφατα, επιςημαύνοντασ την ταχεύα αϑξηςη του αριθμοϑ των
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καταγγελιών ςχετικϊ με την απϐλυςη εγκϑων γυναικών, παρϊ το προςτατευτικϐ πλαύςιο,
καλεύ τισ κρατικϋσ αρχϋσ να λϊβουν τα κατϊλληλα μϋτρα, ώςτε να εξαςφαλύςουν την
αποτελεςματικό προςταςύα ανδρών και γυναικών εργαζϐμενων απϐ την απϐλυςη λϐγω
οικογενειακών ευθυνών82.
Η ΕΕΔΑ απϐ πλευρϊσ τησ θεωρεύ ϐτι κινεύται ςε θετικό κατεϑθυνςη η υποχρϋωςη γραπτόσ
καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ εργαζόμενου με οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ με
αιτιολόγηςη των λόγων τησ, υποχρϋωςη, η οπούα ενδϋχεται να ςυμβϊλει ςτον περιοριςμϐ
τησ αυξημϋνησ εργοδοτικόσ παραβατικϐτητασ και των εργοδοτικών καταχρηςτικών
πρακτικών και πιϋςεων ςε βϊροσ των εργαζϐμενων που κϊνουν χρόςη των δικαιωμϊτων για
τη φροντύδα και τη μϋριμνα τησ οικογϋνειϊσ τουσ.
Η ΕΕΔΑ προτεύνει ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ να διαςφαλύςουν την απαγόρευςη των
διακρύςεων μεταξύ των εργαζόμενων, επειδό ζότηςαν ό ϋλαβαν ϊδεια ό ευϋλικτη
ρύθμιςη ό επειδό ϊςκηςαν τα δικαιώματα, όπωσ και όλων των δυςμενών για αυτούσ
ςυνεπειών εξ’ αυτού του λόγου.
Έννομη προςταςύα (ϊρθρο 16 Οδηγύασ, ϊρθρο 49 χΝ)
Όπωσ και παραπϊνω83, η ΕΕΔΑ επαναλαμβϊνει τον προβληματιςμϐ τησ ωσ προσ ενδεχϐμενη
ςϑγχυςη αρμοδιοτότων μεταξϑ των Ανεξϊρτητων Αρχών, ςτισ περιπτώςεισ που θα
επιλαμβϊνονται επύ ζητημϊτων διακρύςεων ςε βϊροσ των εργαζϐμενων με οικογενειακϋσ
υποχρεώςεισ λϐγω χρόςησ αδειών.
Κυρώςεισ (ϊρθρο 50 χΝ)
Δεδομϋνου, ϐτι το ςϑςτημα ελϋγχου των παραβιϊςεων και κυρώςεων ςτο δημϐςιο Σομϋα δεν
θεωρεύται επαρκϋσ και αποτελεςματικϐ, η ΕΕΔΑ τονύζει την ιδιαύτερη ςημαςύα που
αποδύδει ςτην ϋννομη προςταςύα ςε βϊροσ των εργαζόμενων με οικογενειακϋσ
υποχρεώςεισ, οπούα εξαρτϊται και από την αποτελεςματικότητα του ςυςτόματοσ
κυρώςεων και ςυνιςτϊ ςτισ αρμόδιεσ κρατικϋσ αρχϋσ τη θεςμοθϋτηςη ςτην πρϊξη
ενόσ ςυγκεκριμϋνου και ςαφούσ πλαιςύου αποτελεςματικών, ανϊλογων και
αποτρεπτικών κυρώςεων.
Μϋροσ ΙV. Ρυθμύςεισ για την προςταςύα τησ εργαςύασ
Αρχικϊ, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι το εργατικϐ δύκαιο (ατομικϐ και ςυλλογικϐ) υπϋςτη
ςημαντικϋσ αλλαγϋσ τα τελευταύα χρϐνια, ιδύωσ λϐγω των μνημονιακών υποχρεώςεων και
τησ οικονομικόσ κρύςησ τησ Φώρασ μασ, οι οπούεσ παρϋμειναν αναλλούωτεσ. Η επύ μακρϐν
εφαρμογό τουσ εύχε ςωρευτικϐ αντύκτυπο ςτα δικαιώματα των εργαζϐμενων και οδόγηςε
82 Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021).
83 Βλ. πιο πϊνω, Μϋροσ ΙΙ. Δικαιώματα θιγϐμενων και πρϐςβαςό τουσ ςτισ Αρχϋσ (ϊρθρα 12, 16, 17, 18 και 19
χΝ), ςελ. 29επ.
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ςτην απορρϑθμιςη των εργαςιακών ςχϋςεων. Ενϐψει του ςϑντομου χρονικοϑ διαςτόματοσ,
που εύχε η ΕΕΔΑ ςτη διϊθεςό τησ, προκειμϋνου να τοποθετηθεύ για το εν λϐγω εξαιρετικϊ
ευρϑ πλϋγμα τροποποιόςεων και προςθηκών ςτο εργατικϐ δύκαιο, ςημειώνονται παρακϊτω
παρατηρόςεισ επύ των μεύζονοσ ςημαςύασ διατϊξεων, με την επιφϑλαξη, ωςτϐςο, να
επανϋλθει ςτο προςεχϋσ μϋλλον εκτενώσ.
Τπερωρύεσ, Φρόνοσ Εργαςύασ, Αργύεσ (ϊρθρα 55-63 χΝ)
Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 55 χΝ κατοχυρώνεται ωσ ςημεύο αναφορϊσ τησ πλόρουσ
απαςχϐληςησ οι ςαρϊντα (40) ώρεσ εβδομαδιαύωσ, οι οπούεσ μποροϑν να κατανεμηθοϑν ςε
πενθόμερη ό εξαόμερη εργαςύα. Επιπλϋον, με το ϊρθρο 56 χΝ επαναρυθμύζονται οι
παρϊμετροι χορόγηςησ διαλεύμματοσ ενώ με το ϊρθρο 57 χΝ προςτύθεται ρϑθμιςη,
ςϑμφωνα με την οπούα εύναι δυνατό η παροχό πρϐςθετησ εργαςύασ απϐ εργαζϐμενο μερικόσ
απαςχϐληςησ. Επύςησ, με το ϊρθρο 58 χΝ ειςϊγονται διατϊξεισ ςχετικϊ με την αμοιβό
υπϋρβαςησ χρονικών ορύων εργαςύασ (υπερωρύεσ) ενώ ςτο ϊρθρο 59 χΝ προβλϋπονται
ρυθμύςεισ ςχετικϊ με την διευθϋτηςη του χρϐνου εργαςύασ εϊν δεν υπϊρχει ςυνδικαλιςτικό
οργϊνωςη ό δεν επιτευχθεύ ςυμφωνύα μεταξϑ τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ και του
εργοδϐτη. Περαιτϋρω, με το ϊρθρο 60 χΝ καθιερώνονται οι ημϋρεσ υποχρεωτικόσ αργύασ,
για ϐλεσ τισ επιχειρόςεισ, εκμεταλλεϑςεισ και εργαςύεσ και με το ϊρθρο 61 χΝ το χρονικϐ
ϐριο εξϊντληςησ ετόςιασ ϊδειασ αναψυχόσ. Σϋλοσ, ςτισ προωθοϑμενεσ ρυθμύςεισ του ϊρθρου
62 χΝ ειςϊγονται ρυθμύςεισ για τη χορόγηςη αδεύασ ϊνευ αποδοχών ενώ με το ϊρθρο 63
καθιερώνονται οι εξαιρϋςεισ απϐ την υποχρεωτικό ανϊπαυςη κατϊ την Κυριακό και τισ
ημϋρεσ αργύασ.
Λαμβϊνοντασ το πλαύςιο των ωσ ϊνω προωθοϑμενων διατϊξεων και τον αντύκτυπϐ τουσ ςτα
εργατικϊ δικαιώματα, η ΕΕΔΑ ϋχει να επιςημϊνει τα εξόσ:
Με την ΕΓΕ του 1975 καθιερώθηκε ωσ εβδομαδιαύοσ χρϐνοσ εργαςύασ οι 40 ώρεσ που
αντιςτοιχοϑςαν ςε πενθόμερη εργαςύα ό ςε 6 ώρεσ και 40 λεπτϊ ςε εξαόμερη εβδομαδιαύα
απαςχϐληςη, με αυξημϋνη αμοιβό για κϊθε παραπϊνω ώρα απαςχϐληςησ ενώ η Οδηγύα
93/104/ΕΚ που τροποποιόθηκε με την 2000/34/ΕΚ και μεταγενϋςτερα με την Οδηγύα
2003/88/ΕΚ αποτελεύ τη βϊςη διαμϐρφωςησ του χρϐνου εργαςύασ. Ειδικϐτερα, το ϊρθρο 3
τησ Οδηγύασ προβλϋπει ελϊχιςτη διϊρκεια τησ ημερόςιασ ανϊπαυςησ ενώ το ϊρθρο 16 ειςϊγει
την ϋννοια τησ «περιϐδου αναφορϊσ» με τϋτοιον τρϐπο, ώςτε η διϊρκεια τησ εβδομαδιαύασ
ανϊπαυςησ (24ωρο) ϐπωσ και η ανώτατη εβδομαδιαύα διϊρκεια εργαςύασ (48ωρο) να
υπολογύζονται πλϋον ϐχι ςε ςταθερό εβδομαδιαύα βϊςη αλλϊ εντϐσ μιασ περιϐδου 14 ημερών
για την πρώτη περύπτωςη και 4 μηνών για την δεϑτερη περύπτωςη. Επύςησ, ο
Αναθεωρημϋνοσ Ευρωπαώκϐσ Κοινωνικϐσ Φϊρτησ, που κυρώθηκε ςτην Ελλϊδα με το Ν
4359/2016, ςυνδϋει την υποχρϋωςη υιοθϋτηςησ λογικόσ διϊρκειασ τησ ημερόςιασ και
εβδομαδιαύασ απαςχϐληςησ με την αϑξηςη τησ παραγωγικϐτητασ, δηλαδό την αϑξηςη του
ποςοςτοϑ κϋρδουσ των επιχειρόςεων.
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Εν προκειμϋνω, με την ρϑθμιςη του ϊρθρου 58 χΝ διευρϑνονται τα ϐρια τησ επιτρεπϐμενησ
υπερωριακόσ απαςχϐληςησ των εργαζϐμενων ενώ αυξϊνει την προςαϑξηςη για τισ
παρϊνομεσ υπερωρύεσ, η οπούα, μπορεύ, εν τοισ πρϊγμαςι, να καταςτεύ ανεφϊρμοςτη, ιδύωσ αν
ληφθεύ υπϐψη το εϑροσ τησ εξουςιοδϐτηςησ που παρϋχεται ςτον Γενικϐ Γραμματϋα Εργαςύασ
να αυξϊνει το ϐριο τησ επιτρεπϐμενησ υπερωριακόσ απαςχϐληςησ πϊνω απϐ το ϐριο των 150
ωρών, καθιςτώντασ, κατ’ αυτϐν τον τρϐπο, την αρχικό παρϊνομη υπερωρύα νϐμιμη. Ψςτϐςο,
η εν λϐγω ρϑθμιςη ελλοχεϑει κινδϑνουσ για τον εργαζϐμενο, ιδύωσ αν ληφθοϑν υπϐψη οι
διατϊξεισ του ϊρθρου 59 χΝ για τη δυνατϐτητα διευθϋτηςησ του χρϐνου εργαςύασ, με τη
χρόςη τησ οπούασ ο εργοδϐτησ θα διαςφαλύζει με την ςυμφωνύα του με τον εργαζϐμενο την
εργαςύα του τελευταύου πϋραν του νομύμου ωραρύου, ώςτε να αποφϑγει παρϊνομεσ
υπερωρύεσ. Επύςησ, η εξύςωςη των υπερωριών ςτουσ δϑο διαφορετικοϑσ κλϊδουσ ϐχι μϐνο
δεν οδηγεύ ςτο αριθμητικϐ ϐριο τησ χαμηλϐτερησ επιβϊρυνςησ για τον εργαζϐμενο αλλϊ οϑτε
καν ςτο υψηλϐτερο. Δημιουργεύται, επομϋνωσ, ϋνα νϋο ϐριο 25% πιο αυξημϋνο απϐ τον
ανώτατο αριθμϐ υπερωριών και 50% περύπου απϐ τον κατώτατο, προκειμϋνου οι
επιχειρόςεισ να μην υποχρεώνονται ςε πρϐςληψη επιπλϋον προςωπικοϑ, που οδηγεύ ςε
αϑξηςη του κϐςτουσ και μεύωςη των κερδών αλλϊ να ςτηρύζονται ςτον μεγαλϑτερο βαθμϐ
ϋνταςησ τησ εργαςύασ των όδη απαςχολουμϋνων84.
Επιπλϋον, ιδιαύτερα κρύςιμο ςτοιχεύο αποτελεύ το γεγονϐσ ϐτι η διευθϋτηςη του χρϐνου
εργαςύασ του ϊρθρου 59 χΝ θα μπορεύ πλϋον να εφαρμϐζεται με ςυμφωνύα εργοδϐτη εργαζϐμενου. υνεπώσ, ο ουςιώδησ ϐροσ που αφορϊ ςτο χρϐνο εργαςύασ θα μπορεύ να
ρυθμύζεται πλϋον ϐχι με ςυλλογικό, αλλϊ με ατομικό ςϑμβαςη εργαςύασ, με αποτϋλεςμα η
εφαρμογό του ςυςτόματοσ διευθϋτηςησ θα ανόκει πλϋον ουςιαςτικϊ ςτο διευθυντικϐ
δικαύωμα του εργοδϐτη. Ϊτςι, με την ψόφιςη του χΝ θα παραςχεθεύ ςτον εργοδϐτη ϋνα
ακϐμη εργαλεύο για την περαιτϋρω ελαςτικοπούηςη τησ εργαςύασ και την αποφυγό πληρωμόσ
υπερεργαςύασ και υπερωριών. Περαιτϋρω, η τυχϐν απαιτοϑμενη αύτηςη του εργαζϐμενου θα
καθύςταται ϊνευ ουςύασ, δεδομϋνου ϐτι εξαιρετικϊ δϑςκολα, ιδύωσ ςτισ παροϑςεσ ςυνθόκεσ
επιςφϊλειασ, ο εργαζϐμενοσ θα μπορϋςει εϑκολα να αρνηθεύ την πρϐταςη του εργοδϐτη να
υποβϊλει αύτημα διευθϋτηςησ του χρϐνου εργαςύασ, αφοϑ ςτο επύπεδο αυτϐ -και μϊλιςτα
χωρύσ τη μεςολϊβηςη ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ- ο εργοδϐτησ εύναι ιςχυρϐσ και θα μπορεύ
να επιβϊλει τη θϋληςό του ςτον εργαζϐμενο85. Αυτϐ ςυνεπϊγεται ϐτι ακϐμη και ςε κανονικϋσ
ςυνθόκεσ, η απαιτοϑμενη αύτηςη των εργαζϐμενων (για διευθϋτηςη) δεν θα εύναι προώϐν
ελεϑθερησ βοϑληςησ, αλλϊ εξαναγκαςμϋνη ενϋργεια, λϐγω τησ υπϊρχουςασ ςχϋςησ
εξϊρτηςησ απϐ τον εργοδϐτη ό των απειλών (απϐλυςησ, βλαπτικόσ μεταβολόσ κ.λπ.) που τη
ςυνοδεϑουν. Με τον τρϐπο αυτϐ η ρϑθμιςη του χρϐνου εργαςύασ μεταφϋρεται αποκλειςτικϊ
ςτο διευθυντικϐ δικαύωμα του εργοδϐτη, ο οπούοσ θα μπορεύ να προχωρϊ κατϊ το δοκοϑν ςε
φαινομενικϊ ατομικϊ ςυμφωνηθεύςεσ με τουσ εργαζϐμενουσ διευθετόςεισ, αςκώντασ
περαιτϋρω πύεςη ςτουσ εργαζϐμενουσ που δεν ςυμφωνοϑν ό δεν ϋχουν υποβϊλει αύτημα
ατομικόσ διευθϋτηςησ. Εύναι φανερϐ ϐτι η προωθοϑμενη ρϑθμιςη ανατρϋπει de facto κανϐνεσ
84. Βλ. Φ. εβαςτύδη, Οι νϋεσ αλλαγϋσ ςτα εργαςιακϊ ενταγμϋνεσ ςτη λογικό των αντιμεταρρυθμύςεων του
ευρωπαώκοϑ εργατικοϑ δικαύου.
85. Βλ. Παρατηρόςεισ ΓΕΕ ςτα μϋρη ΙV και V του χΝ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων.
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αμφιμερώσ αναγκαςτικοϑ δικαύου του εθνικοϑ δικαύου για το χρϐνο εργαςύασ, την
κατοχϑρωςη του οκταώρου και το πλαύςιο παροχόσ πρϐςθετησ εργαςύασ. Γύνεται αντιληπτϐ
ϐτι η δυνατϐτητα καθοριςμοϑ τησ διευθϋτηςησ του χρϐνου εργαςύασ με ςυμφωνύα εργοδϐτηεργαζϐμενου, οδηγεύ αφενϐσ ςε απομεύωςη τησ προςταςύασ του εργαζϐμενου, αφοϑ εξ
οριςμοϑ ο εργαζϐμενοσ βρύςκεται ςε διαπραγματευτικώσ αδϑναμη θϋςη ϋναντι του εργοδϐτη,
αφετϋρου ςε απομεύωςη του περιεχομϋνου των ςυλλογικών εργαςιακών δικαιωμϊτων,
δεδομϋνου ϐτι παρακϊμπτεται πλόρωσ ο ρϐλοσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων ςτον
καθοριςμϐ ουςιώδουσ ϐρου του χρϐνου εργαςύασ του εργαζϐμενου. υνεπώσ, μεταβϊλλεται
ουςιωδώσ ο ςκοπϐσ του Ν 1892/1990, καθϐςον ειςϊγει για πρώτη φορϊ την δυνατϐτητα να
καθοριςτεύ η διευθϋτηςη του χρϐνου εργαςύασ με ατομικό και ϐχι με ςυλλογικό ςϑμβαςη
εργαςύασ ό ςυλλογικό ςυμφωνύα.
Σϋλοσ, ςχετικϊ με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 63 χΝ ςημειώνεται ϐτι διευρϑνεται ο κατϊλογοσ
των επιχειρόςεων, για τισ οπούεσ δεν ιςχϑει η Κυριακϊτικη αργύα. Ψςτϐςο, η εν λϐγω
διεϑρυνςη του καταλϐγου των επιχειρόςεων και εκμεταλλεϑςεων που μποροϑν να
λειτουργοϑν την αργύα τησ Κυριακόσ εγεύρει ζότημα ςυμφωνύασ επύ τη βϊςει τησ με αριθμ.
100/2017 Απϐφαςησ τησ Ολομϋλειασ του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ, ςϑμφωνα με την
οπούα: «με τον νόμο ΓΤΝΕ΄ (3455/1909, Α΄ 286/7.12.1909) καθιερώθηκε το πρώτον η Κυριακό
ωσ γενικό αργύα, από τον κανόνα δε αυτόν προβλϋφθηκαν, τόςο από τον νόμο αυτό όςο και από
επόμενουσ, εξαιρϋςεισ για εργαςύεσ και δραςτηριότητεσ με ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ, οι
οπούεσ επιτρϋπεται να αςκούνται και κατϊ τισ Κυριακϋσ και λοιπϋσ αργύεσ. Κατϊ την
θεςμοθϋτηςη των εξαιρϋςεων, όμωσ, ο κοινόσ νομοθϋτησ δεν εύναι ελεύθεροσ ςτισ επιλογϋσ του,
αλλϊ οφεύλει να λαμβϊνει υπ' όψιν ςυγκεκριμϋνα κριτόρια και προώποθϋςεισ, ούτωσ ώςτε
αφενόσ να μην ανατρϋπεται ο κανόνασ και αφετϋρου οι εξαιρϋςεισ να επιβϊλλονται από το
δημόςιο ςυμφϋρον, το οπούο ςυνύςταται όχι ςτην απλό επαύξηςη του κϋρδουσ οριςμϋνων
επιχειρόςεων ό δραςτηριοτότων ούτε ςτην εξυπηρϋτηςη αναγκών που δύνανται να
ικανοποιούνται ομαλϊ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ αλλϊ ςτην εξυπηρϋτηςη βαςικών αναγκών
των πολιτών, των οπούων η ικανοπούηςη δεν δύναται να αναςταλεύ κατϊ τισ Κυριακϋσ και τισ
αργύεσ. το πλαύςιο αυτό εντϊςςονται α) ιδιωτικϋσ εργαςύεσ, οι οπούεσ υπηρετούν την
απόλαυςη οριςμϋνων βαςικών αναγκών αναψυχόσ των πολιτών κατϊ τισ αργύεσ (εςτιατόρια
και λοιπϊ καταςτόματα υγειονομικού ενδιαφϋροντοσ, λειτουργύεσ πολιτιςμού) και β) η ανϊγκη
οριςμϋνων ιδιωτικών επιχειρόςεων να λειτουργούν ςυνεχώσ (π.χ. εργοςταςύων), για λόγουσ
τεχνικούσ, εν ςυνδυαςμώ και με λόγουσ αφορώντεσ την οικονομικό τουσ επιβύωςη. Σο ύδιο
ιςχύει για λειτουργύεσ, αςκούμενεσ από το Δημόςιο ό από τον ιδιωτικό τομϋα, οι οπούεσ
υπηρετούν ευθϋωσ το δημόςιο ςυμφϋρον, όπωσ την αςφϊλεια των πολιτών, την υγεύα
(νοςοκομεύα), την ςυγκοινωνύα και επικοινωνύα, την ύδρευςη. το προαναφερθϋν πλαύςιο
πρϋπει να ενταχθούν και λελογιςμϋνεσ εξαιρϋςεισ επιβαλλόμενεσ για οριςμϋνουσ τόπουσ και
οριςμϋνεσ περιόδουσ του ϋτουσ ωσ προσ τον οικονομικό κλϊδο του τουριςμού, και δη υπό την
προώπόθεςη ότι οι εξαιρϋςεισ αυτϋσ υπηρετούν τον βιώςιμο τουριςμό και δεν υπερβαύνουν τα
όρια τησ αρχόσ τησ αναλογικότητασ (ϊρθρο 25 παρϊγραφοσ 1 του υντϊγματοσ)». Εν τοισ
πρϊγμαςι, η κατϊργηςη τησ Κυριακϊτικησ αργύασ ωφελεύ τισ επιχειρόςεισ, οι οπούεσ ϋχουν τη
δυνατϐτητα να κϊνουν χρόςη των αυξημϋνων υπερωριών, με τισ οπούεσ θα επιβαρϑνουν τουσ
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εργαζϐμενουσ και να μεγιςτοποιόςουν τα ϋςοδϊ τουσ, γεγονϐσ που ςυνδϋεται με την
αντύςτοιχη ρϑθμιςη τησ αϑξηςησ των υπερωριών ςτισ 150 ώρεσ τον χρϐνο. Αντιθϋτωσ, η
κυριακϊτικη εργαςύα ςτισ βιομηχανύεσ δεν ςυνδϋεται με καμύα νομικό υποχρϋωςη των
εργοδοτών να αυξόςουν ανϊλογα τισ θϋςεισ εργαςύασ86.
Απαλλαγό από την υποχρϋωςη παροχόσ εργαςύασ μετϊ την προμόνυςη καταγγελύασ –
Προςταςύασ από Απολύςεισ (ϊρθρα 64-66 χΝ)
Με το ϊρθρο 64 χΝ καταργεύται η διϊκριςη μεταξϑ υπαλλόλων και εργατοτεχνιτών ενώ με
τισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 65 χΝ ο εργοδϐτησ δϑναται να απαλλϊξει τον εργαζϐμενο απϐ την
υποχρϋωςη παροχόσ τησ εργαςύασ του, μερικώσ ό πλόρωσ με την κοινοπούηςη τησ
καταγγελύασ ςϑμβαςησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ με προειδοπούηςη. Σϋλοσ, με τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 66 χΝ ειςϊγονται ειδικϋσ ρυθμύςεισ για την προςταςύα απϐ τισ απολϑςεισ.
Αναφορικϊ με τισ ωσ ϊνω προωθοϑμενεσ ρυθμύςεισ, η ΕΕΔΑ διατυπώνει τισ επιφυλϊξεισ για
τα εξόσ ςημεύα:
χετικϊ με το ϊρθρο 64 χΝ πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η υπϋρμετρη επιμόκυνςη του χρϐνου
τησ δοκιμαςτικόσ περιϐδου ϋχει αντύκτυπο ςτισ διατϊξεισ περύ καταγγελύασ, καθϐςον
απαλλϊςςει τον εργοδϐτη απϐ την καταβολό τησ νϐμιμησ αποζημύωςησ απϐλυςησ, γεγονϐσ
το οπούο ϋρχεται ςε αντύθεςη με το ϊρθρο 24 του Αναθεωρημϋνου Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ
Φϊρτη, ϐπωσ διαπιςτώθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό Κοινωνικών Δικαιωμϊτων του
υμβουλύου τησ Ευρώπησ ςε ςυνϋχεια τησ με αριθμ. 111/2014 Προςφυγόσ τησ ΓΕΕ87.
Επιπλϋον, με βϊςη τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 66 χΝ πρϋπει να επιςημανθοϑν τα εξόσ:
Ι. Αρχικϊ, ςτο ιςχϑον δύκαιο, βαςικό ςυνϋπεια τησ ακυρϐτητασ τησ απϐλυςησ του
εργαζϐμενου εύναι ϐτι η απϐλυςη θεωρεύται ωσ μη γενϐμενη, με αποτϋλεςμα τη ςυνϋχιςη τησ
εργαςιακόσ ςχϋςησ και την υπερημερύα του εργοδϐτη. Σο γεγονϐσ αυτϐ ςυνεπϊγεται την
υποχρϋωςη του εργοδϐτη να καταβϊλει τουσ μιςθοϑσ υπερημερύασ του εργαζϐμενου για ϐςο
διϊςτημα διαρκεύ η υπερημερύα του εργοδϐτη. Η υπερημερύα του εργοδϐτη διαρκεύ μϋχρι να
86. Βλ. Φ. εβαςτύδη, Οι νϋεσ αλλαγϋσ ςτα εργαςιακϊ ενταγμϋνεσ ςτη λογικό των αντιμεταρρυθμύςεων του
ευρωπαώκοϑ εργατικοϑ δικαύου.
87. Η Επιτροπό ϋλεγξε, εκτϐσ των ϊλλων, τη ςυμβατϐτητα των διατϊξεων των Ν 4024/2011, Ν 4093/2012, Ν
4254/2014 και Ν 3899/2010 με το ϊρθρο 4, παρ. 4, του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Φϊρτη. Η Επιτροπό ϋκρινε ϐτι
η ϋννοια τησ δοκιμαςτικόσ περιϐδου δεν εύναι αςϑμβατη με τη χορόγηςη τησ δυνατϐτητασ ςτουσ εργοδϐτεσ να
διαπιςτώςουν την καταλληλϐτητα του προςωπικοϑ που προςλαμβϊνουν, αλλϊ δεν πρϋπει να εφαρμϐζεται με
τϋτοια ευρϑτητα, ώςτε να καθύςτανται ανεφϊρμοςτεσ για τον εργαζϐμενο οι εγγυόςεισ που αφοροϑν την
περύοδο προειδοπούηςησ και την αποζημύωςη. το πλαύςιο αυτϐ, η Επιτροπό επιβεβαύωςε την παραβύαςη του
ϊρθρου 4, παρ. 4, του Φϊρτη και ϋκρινε ϐτι το δικαύωμα ςε εϑλογο χρϐνο προειδοπούηςησ ςε περύπτωςη λόξησ
τησ απαςχϐληςησ εφαρμϐζεται ςε ϐλεσ τισ κατηγορύεσ των εργαζϐμενων ανεξϊρτητα απϐ το status ό το βαθμϐ
τουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων αυτών που απαςχολοϑνται ςε μη τακτικό βϊςη. Επύςησ εφαρμϐζεται κατϊ τη
διϊρκεια τησ δοκιμαςτικόσ περιϐδου. Η εθνικό νομοθεςύα πρϋπει να εύναι τϐςο ευρεύα, ώςτε κανεύσ εργαζϐμενοσ
να μην μεύνει απροςτϊτευτοσ. Ο κϑριοσ λϐγοσ του χρϐνου προειδοπούηςησ εύναι να δοθεύ η δυνατϐτητα ςτον
εργαζϐμενο να ϋχει τον κατϊλληλο χρϐνο για εξεϑρεςη ϊλλησ εργαςύασ πριν τη λόξη τησ τρϋχουςασ
απαςχϐληςησ του χωρύσ να ςτερεύται τισ αποδοχϋσ τησ εργαςύασ του. το πλαύςιο αυτϐ χρϐνοσ προειδοπούηςησ
μικρϐτεροσ του μόνα για προϒπηρεςύα ενϐσ ϋτουσ αντύκειται ςτον Φϊρτη.
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αρθεύ με νϐμιμο τρϐπο. Ψςτϐςο, για ϐςο χρϐνο δεν αύρεται η υπερημερύα του εργοδϐτη αυτϐσ
οφεύλει αποδοχϋσ υπερημερύασ, μϋχρι το χρονικϐ ςημεύο που θα κριθεύ ϐτι η αξύωςη απϐ τον
εργαζϐμενο μιςθών υπερημερύασ εύναι καταχρηςτικό. Με την προωθοϑμενη ρϑθμιςη, ο
εργοδϐτησ απαλλϊςςεται απϐ τη βαςικό ςυνϋπεια τησ υπερημερύασ του, δηλαδό την
υποχρϋωςη πληρωμόσ μιςθών υπερημερύασ, που υποκαθύςταται απϐ την πληρωμό
πρϐςθετησ αποζημύωςησ (η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ τισ αποδοχϋσ 3 μηνών,
οϑτε μεγαλϑτερη απϐ το διπλϊςιο τησ νϐμιμησ αποζημύωςησ). Κατϊ ςυνϋπεια, το μϋτρο ϋχει
επύπτωςη και ςτην αςφαλιςτικό κϊλυψη του εργαζϐμενου, αφοϑ, αντύθετα με ϐτι ςυμβαύνει
ςτουσ μιςθοϑσ υπερημερύασ, η αποζημύωςη απϐλυςησ δεν υπϐκειται ςε αςφαλιςτικϋσ
ειςφορϋσ παρϊ μϐνο ςε φορολογικϋσ κρατόςεισ.
ΙΙ. Επιπροςθϋτωσ, με την προωθοϑμενη ρϑθμιςη, αναιρεύται η υποχρϋωςη επαναπαςχϐληςησ
του εργαζϐμενου, ωσ ςυνϋπεια τησ ακυρϐτητασ τησ καταγγελύασ τησ ςϑμβαςησ εργαςύασ του
και τησ υπερημερύασ του εργοδϐτη (ϊρθρο 656 ΑΚ). υγκεκριμϋνα, ο εργοδϐτησ μετϊ απϐ
αύτημϊ του ςτο δικαςτόριο, μπορεύ να ματαιώςει τη δυνατϐτητα αυτό, αφοϑ η επιςτροφό
ςτη θϋςη εργαςύασ αποτελεύ μϋτρο αποτελεςματικόσ δικαςτικόσ προςταςύασ του
εργαζϐμενου, που ϋχει υποςτεύ την ϊκυρη απϐλυςη. Η απώλεια τησ θϋςησ εργαςύασ ιδύωσ ςτισ
περιπτώςεισ που ϋχει διαπιςτωθεύ η ακυρϐτητα τησ απϐλυςησ, αςφαλώσ δεν μπορεύ να
θεραπευθεύ με την καταβολό πρϐςθετησ αποζημύωςησ που ειςϊγει η νϋα ρϑθμιςη. Κατϊ
ςυνϋπεια, η ςφαύρα προςταςύασ του εργαζϐμενου πλόττεται υπϋρμετρα απϐ την απϐλυςη
καθϐςον ο εργοδϐτησ απαλλϊςςεται απϐ τισ βαςικϋσ ςυνϋπειεσ τησ ακυρϐτητασ τησ
καταγγελύασ και ο εργαζϐμενοσ θα χϊςει και τουσ μιςθοϑσ υπερημερύασ και τη θϋςη εργαςύασ
του, διαςτϊςεισ κρύςιμεσ για τον περιοριςμϐ τησ παρϊνομησ ό και καταχρηςτικόσ ϊςκηςησ
του διευθυντικοϑ δικαιώματοσ του εργοδϐτη ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην καταγγελύα των ςυμβϊςεων
εργαςύασ.
ΙΙΙ. ϑμφωνα με τισ προωθοϑμενεσ διατϊξεισ, ακϐμη και ϐταν ςυντρϋχουν λϐγοι απϐλυςησ
ϐλων των κατηγοριών (πχ απϐλυςη οφεύλεται ςε διϊκριςη και ςυγχρϐνωσ δεν καταβλόθηκε
η αποζημύωςη απϐλυςησ), δεν επιτρϋπεται ο εργαζϐμενοσ να ζητόςει ταυτϐχρονα την
ακϑρωςη τησ καταγγελύασ μετϊ των ςυνεπειών αυτόσ (π.χ. μιςθού υπερημερύασ),
περιλαμβανομϋνησ και τησ αςτικόσ ποινόσ. υνεπώσ, ςτην περύπτωςη που ςωρευτοϑν τα
ςχετικϊ αγωγικϊ αιτόματα, η αγωγό απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, γεγονϐσ το οπούο
εμποδύζει τον εργαζϐμενο να διεκδικόςει δικαςτικϊ τα δικαιώματϊ του, ϐταν ςυνυπϊρχουν
περιςςϐτεροι λϐγοι ακυρϐτητασ τησ απϐλυςόσ του.
IV. ϑμφωνα με το χΝ, ςε περύπτωςη ακυρϐτητασ τησ καταγγελύασ λϐγω τησ μη τόρηςησ
του ϋγγραφου τϑπου ό ςτην περύπτωςη που δεν καταβλόθηκε η νϐμιμη αποζημύωςη
απϐλυςησ, παρϋχεται η ευχϋρεια ςτον εργοδϐτη να ενιςχϑςει περαιτϋρω την καταγγελύα,
διορθώνοντασ τισ ελλεύψεισ που την καθιςτοϑν ϊκυρη, μϋςα ςε ϋνα μόνα απϐ την απϐλυςη.
το ςημεύο αυτϐ πρϋπει να υπομνηςθεύ ϐτι ο εργαζϐμενοσ ϋχει δικαύωμα να προςφϑγει κατϊ
του κϑρουσ τησ απϐλυςόσ του μϋςα ςε ϋνα τρύμηνο ςτο αρμϐδιο δικαςτόριο, ωσ εκ τοϑτου,
ςτην περύπτωςη αυτό ο εργοδϐτησ, θα ϋχει λϊβει όδη γνώςη των ελλεύψεων τησ. Παρϋχεται
ακϐμη η ευχϋρεια ςτον εργοδϐτη να διορθώςει εκ των υςτϋρων τισ πλημμϋλειεσ τησ
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καταγγελύασ, με αποτϋλεςμα η πλόρωςη των προϒποθϋςεων να θεωρεύται ωσ νϋα καταγγελύα
και η προηγοϑμενη ωσ ανυπϐςτατη. Κατϊ ςυνϋπεια, η νϋα ρϑθμιςη δύνει τη δυνατϐτητα ςτον
εργοδϐτη να διορθώςει λϊθη και παραλεύψεισ του, ματαιώνοντασ τισ ςυνϋπειεσ απϐ την
ακυρϐτητα τησ απϐλυςησ και την υπερημερύα που αυτό ςυνεπϊγεται και καθιςτώντασ,
περαιτϋρω, τη δύκη που εκκύνηςε ο εργαζϐμενοσ ϊνευ αντικειμϋνου.
Ρυθμύςεισ ςχετικϊ με την τηλεργαςύα – υνεργατικϋσ ψηφιακϋσ πλατφόρμεσ - Σο δικαύωμα
ςτην Αποςύνδεςη (ϊρθρα 67-72 χΝ)
Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 67 χΝ ειςϊγουν ρυθμύςεισ ςχετικϊ με την τηλεργαςύα και το
δικαύωμα ςτην αποςϑνδεςη ενώ τα ϊρθρα 68-69 χΝ αφοροϑν ςτισ ψηφιακϋσ πλατφϐρμεσ
και τη ςυμβατικό ςχϋςη τουσ με τουσ παρϐχουσ υπηρεςιών. Περαιτϋρω, οι προωθοϑμενεσ
διατϊξεισ των ϊρθρων 70-71 χΝ προβλϋπουν λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τα ςυνδικαλιςτικϊ
δικαιώματα των παρϐχων υπηρεςιών – φυςικών προςώπων και την υγεύα και αςφϊλειϊ
τουσ ενώ τϋλοσ, το ϊρθρο 72 χΝ προβλϋπει την υποχρϋωςη ενημϋρωςησ των παρϐχων
υπηρεςιών για τα δικαιώματϊ τουσ.
Ενϐψει των δυςδιϊκριτων πολυμερών ςυμβατικών ςχημϊτων που δημιουργοϑνται απϐ τη
διαμεςολϊβηςη των πλατφορμών, το ενδιαφϋρον απϐ πλευρϊσ εργατικοϑ δικαύου εςτιϊζεται
ςτο ζότημα του νομικοϑ χαρακτηριςμοϑ τησ μϋςω πλατφορμών παρεχϐμενησ εργαςύασ.
Ειδικϐτερα, οι ρυθμύςεισ του ϊρθρου 68 χΝ ειςϊγουν αρνητικϐ τεκμόριο μη ϑπαρξησ
εξαρτημϋνησ εργαςύασ, εφϐςον ο πϊροχοσ δικαιοϑται, βϊςει τησ ςϑμβαςόσ του, να
χρηςιμοποιεύ υπεργολϊβουσ ό υποκατϊςτατουσ, να παρϋχει τισ ανεξϊρτητεσ υπηρεςύεσ του
προσ τρύτουσ, να καθορύζει ο ύδιοσ τον χρϐνο παροχόσ των υπηρεςιών του κ.λπ. υνεπώσ, με
μϐνη την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ με το προαναφερϐμενο περιεχϐμενο, θα δημιουργεύται
τεκμόριο ςε βϊροσ τησ ςϑμβαςησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ. Πρϐκειται για χρηςιμοποιηθεύςα
όδη απϐ το ελληνικϐ εργατικϐ δύκαιο τεχνικό, αναφορικϊ με τισ περιπτώςεισ φαςϐν
εργαςύασ, τησ κατ’ ούκον εργαςύασ και τησ τηλεργαςύασ (ϊρθρο 1 παρ. 1 Ν 3846/2010). Η εν
λϐγω ρϑθμιςη θα επιφϋρει εξαςθϋνηςη τησ νομικόσ θϋςησ των εργαζϐμενων ςτισ ψηφιακϋσ
πλατφϐρμεσ και θα δυςχερϊνει την αποδεικτικό θϋςη τουσ, καθϐςον πρϋπει να εύναι ςε θϋςη
να καταρρύπτουν το εν λϐγω τεκμόριο. Με ϊλλα λϐγια, με τεκμόριο αυτϐ, ο παρϋχων ςτην
πραγματικϐτητα εξαρτημϋνη εργαςύα εργαζϐμενοσ για μια πλατφϐρμα καλεύται να
καταρρύψει το τεκμόριο, αποδεικνϑοντασ τον πραγματικϐ χαρακτόρα τησ εργαςύασ του ωσ
εξαρτημϋνησ. Η ςωρευτικό ςϑνδεςη του τεκμηρύου με μια ςειρϊ περιπτώςεων παροχόσ
εργαςύασ, που prima facie υποδηλώνουν μορφϋσ αυτοαπαςχϐληςησ, δεν επιφϋρει ουςιαςτικό
απϊμβλυνςη των δυςμενών για τον εργαζϐμενο ςυνεπειών. Σοϑτο δε, καθώσ κρύςιμο
ζητοϑμενο εύναι η αντιμετώπιςη του κινδϑνου, ο επιβαλλϐμενοσ ουςιαςτικϊ απϐ την
πλατφϐρμα, ςυμβατικϐσ τϑποσ τησ μη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, να ςυγκαλϑπτει την εν τοισ
πρϊγμαςι φϑςη τησ ωσ εξαρτημϋνησ88. Ϊτςι, η ρϑθμιςη καθύςταται προβληματικό δεδομϋνου

88. Βλ. Δ. Σραυλϐ-Tζανετϊτο, Η εργαςύα μϋςα απϐ ψηφιακϋσ πλατφϐρμεσ – Κρητικό του νομοςχεδύου
Φατζηδϊκη.
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ϐτι ο ορθϐσ νομικϐσ χαρακτηριςμϐσ των ϋννομων ςχϋςεων κρύνεται ad hoc, ςτην προκειμϋνη
περύπτωςη, επύ τη βϊςει των χαρακτηριςτικών που ςυγκροτοϑν ςτην πρϊξη τη φυςιογνωμύα
των ϋννομων ςχϋςεων89. Ψσ εκ τοϑτου, η ανϊγκη προςταςύασ αυτόσ τησ κατηγορύασ
εργαζϐμενων επιβϊλλει την καθιϋρωςη τεκμηρύου υπϋρ τησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ τουσ.
Κομβικϐ ρϐλο ςτο εγχεύρημα διαδραματύζει η διεϑρυνςη τησ παραδοςιακόσ ϋννοιασ τησ
εξϊρτηςησ και τησ αναπροςαρμογόσ τησ ςτα ψηφιακϊ δεδομϋνα90.
χετικϊ με το θεςμϐ τησ τηλεργαςύασ, η ΕΕΔΑ, λαμβϊνοντασ ιδύωσ υπϐψη, την ανϊγκη που
προϋκυψε λϐγω τησ πανδημύασ του COVID-19, ςημειώνει ϐτι η νομοθετικό κατοχϑρωςη τησ
τηλεργαςύασ κινεύται προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη. Ψςτϐςο, η ΕΕΔΑ επιφυλϊςςεται να
τοποθετηθεύ εκτενϋςτερα για το ζότημα, λϐγω του ΠΔ του ϊρθρου 67 παρ. 12 χΝ, το οπούο
θα εξειδικεϑει τουσ κανϐνεσ τησ τηλεργαςύασ, καθώσ ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 χΝ δεν
λϑνονται ςημαντικϊ ζητόματα ϐπωσ αυτών που αφοροϑν ςτον καθοριςμϐ του τϐπου και του
χρϐνου πραγματοπούηςόσ τησ, ςτη διαςφϊλιςη του απορρότου και τησ ιδιωτικϐτητασ, ςτον
τρϐπο διεξαγωγόσ του ελϋγχου απϐ την Επιθεώρηςη Εργαςύασ κ.λπ.91.
Επύςησ, ςτην παρ. 10 του ιδύου ϊρθρου κατοχυρώνεται το δικαύωμα του εργαζϐμενου να
«αποςυνδϋεται»92 απϐ την εργαςύα του με τη λόψη του νϐμιμου ωραρύου του. Παρϐλο που η
τηλεργαςύα ϋχει ςυμβϊλει καθοριςτικϊ ςτη διαςφϊλιςη οριςμϋνων θϋςεων εργαςύασ και
επιχειρόςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ κρύςησ του κορονοώοϑ, ϋχει επύςησ κϊνει δυςδιϊκριτα τα
ϐρια μεταξϑ ιδιωτικοϑ και εργαςιακοϑ χώρου93, με αποτϋλεςμα πολλού ϊνθρωποι να
εργϊζονται εκτϐσ του κανονικοϑ ωραρύου εργαςύασ τουσ, διαταρϊςςοντασ την ιςορροπύα
μεταξϑ επαγγελματικόσ και προςωπικόσ ζωόσ94, αλλϊ και με περαιτϋρω ςοβαρϋσ επιπτώςεισ
ςτην υγεύα τουσ. Σα ψηφιακϊ εργαλεύα ϋχουν αυξόςει την αποτελεςματικϐτητα και την
ευελιξύα για τουσ εργοδϐτεσ και τουσ εργαζϐμενουσ, αλλϊ ϋχουν οδηγόςει ςε μια νοοτροπύα
"ςυνεχοϑσ εφημερύασ" (constantly on-call) ό διαρκοϑσ ςϑνδεςησ (ever-connected), με τουσ
εργαζϐμενουσ να εύναι προςβϊςιμοι ανϊ πϊςα ςτιγμό, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ωρών
εκτϐσ εργαςύασ, με αποτϋλεςμα να εύναι πλϋον επιβεβλημϋνη η νομοθετικό κατοχϑρωςη του
«δικαιώματοσ ςτην αποςϑνδεςη»95.
ε γενικϋσ γραμμϋσ, το «δικαύωμα αποςϑνδεςησ» αναφϋρεται ςτο δικαύωμα του εργαζϐμενου
να εύναι ςε θϋςη να αποςυνδεθεύ απϐ την εργαςύα και να μην εμπλακεύ ςε ηλεκτρονικό
επικοινωνύα που ςχετύζεται με την εργαςύα, ϐπωσ email και ϊλλα μηνϑματα, κατϊ τη διϊρκεια
των μη εργαςύμων ωρών και αργιών96. το ςημεύο αυτϐ αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι το δικαύωμα
89. Βλ. Παρατηρόςεισ ΓΕΕ ςτα μϋρη ΙV και V του χΝ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων.
90. Βλ. Δ. Σραυλϐ-Tζανετϊτο, Η εργαςύα μϋςα απϐ ψηφιακϋσ πλατφϐρμεσ – Κρητικό του νομοςχεδύου
Φατζηδϊκη.
91. Βλ. παρακϊτω ςχετικό ενϐτητα για την προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.
92. Βλ. European Parliament Research Service (EPRS), Briefing on the ‘Right to disconnect’, July 2020.
93. Βλ. European Trade Union Confederation, Working Time, Gender Equality, and Reconciling Work and Family
Life.
94. Βλ. European Trade Union Confederation, ETUC position for a resolution on th eright to disconnect.
95. Βλ. Eurofound, ‘The right to switch off”, July 2019 και “The right to disconnect in the 27 EU Member States”,
July 2020.
96. Βλ. The right to switch off, Eurofound, July 2019.
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ςτην αποςϑνδεςη, πϋραν τησ κατοχϑρωςόσ του ςτο διεθνϋσ δύκαιο 97, 98 και τησ αντύςτοιχησ
νομολογιακόσ διαμϐρφωςόσ του99, εγκρύθηκε, ωσ νομοθετικό πρωτοβουλύα, απϐ το
Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο με Χόφιςμϊ του, το οπούο κϊλεςε την Ευρωπαώκό Επιτροπό να
καταθϋςει ςυγκεκριμϋνη νομοθετικό πρϐταςη που θα επιτρϋπει ςε ϐςουσ εργϊζονται
ψηφιακϊ να αποςυνδϋονται απϐ την εργαςύα τουσ, μετϊ το πϋρασ του ωραρύου τουσ100, αν
και εμμϋςωσ η πρϐβλεψό του101 θα μποροϑςε να ςυναχθεύ απϐ τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ
2003/88/ΕΚ («Working Time Directive»). το πλαύςιο αυτϐ, το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο102
ςημεύωςε, εκτϐσ των ϊλλων, ϐτι η διακοπό του χρϐνου μη εργαςύασ των εργαζϐμενων και η
παρϊταςη των ωρών εργαςύασ μποροϑν να αυξόςουν τον κύνδυνο μη αμειβϐμενων
υπερωριών, να ϋχουν αρνητικϐ αντύκτυπο ςτην υγεύα, ςτην ιςορροπύα μεταξϑ
επαγγελματικόσ και προςωπικόσ ζωόσ και ςτην ανϊπαυςό τουσ απϐ την εργαςύα. Για τον
ςκοπϐ αυτϐ, επιςημϊνθηκε ϐτι οι εργοδϐτεσ δεν πρϋπει να απαιτοϑν απϐ τουσ εργαζϐμενουσ
να εύναι διαθϋςιμοι εκτϐσ των ωρών εργαςύασ τουσ και οι εργαζϐμενοι πρϋπει να αποφεϑγουν
να ϋρχονται ςε επαφό μεταξϑ τουσ, εκτϐσ του ςυμφωνημϋνου ωραρύου εργαςύασ για
εργαςιακοϑσ ςκοποϑσ. Επιπλϋον, τονύςθηκε ϐτι οι χώρεσ τησ ΕΕ πρϋπει να διαςφαλύςουν ϐτι
οι εργαζϐμενοι που επικαλοϑνται το δικαύωμϊ τουσ ςτην αποςϑνδεςη, προςτατεϑονται απϐ
αντύποινα και ϊλλεσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ και ϐτι υπϊρχουν μηχανιςμού για την
αντιμετώπιςη καταγγελιών ό παραβιϊςεων του δικαιώματοσ ςτην αποςϑνδεςη.
Επύςησ, ςτο ςημεύο αυτϐ πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η διϊταξη του ϊρθρου 67 παρ. 10 χΝ
προβλϋπει το δικαύωμα αποςϑνδεςησ απϐ την παροχό εργαςύασ, χωρύσ ωςτϐςο, να
εξειδικεϑεται η επϋκταςό του και ςτην τηλεργαςύα. Λϐγω των δυςδιϊκριτων ορύων μεταξϑ
τηλεργαςύασ και ιδιωτικόσ ζωόσ, η ΕΕΔΑ θεωρεύ ςκϐπιμο η εν λϐγω διϊταξη να αναφϋρει
ρητώσ και το δικαύωμα αποςϑνδεςησ του εργαζϐμενου και ςτην περύπτωςη τησ τηλεργαςύασ.
Επιπροςθϋτωσ, ο οριςμϐσ τησ «τηλετοιμϐτητασ» του ϊρθρου 67 παρ. 5 ςτοιχ. ε΄ χΝ ςτερεύται
επαρκοϑσ ςαφόνειασ με αποτϋλεςμα να αποδυναμώνεται η προςταςύα του δικαιώματοσ ςτην
αποςϑνδεςη λϐγω τησ αοριςτύασ του περιεχομϋνου τησ.
ε γενικϋσ γραμμϋσ, η ΕΕΔΑ ςημειώνει ϐτι οι διατϊξεισ που αφοροϑν ςτην καθιϋρωςη του
δικαιώματοσ ςτην αποςϑνδεςη αποτελοϑν ςημαντικϐ και καινοτϐμο βόμα για την ελληνικό

97. Βλ. Διεθνεύσ υμβϊςεισ Εργαςύασ (ΔΕ) με αριθμ. 1/1919 και 30/1930, ϑςταςη 163/1981, ΔΕ 156/1981
και τη ςυνοδευτικό αυτόσ ϑςταςη 165 και τϋλοσ, ςτη διακόρυξη εκατονταετηρύδασ τησ ΔΟΕ του 2019, με θϋμα
το μϋλλον τησ εργαςύασ.
98. Βλ. ςτο πλαύςιο αυτϐ ϊρθρο L.2242-17 του Γαλλικοϑ Εργατικοϑ Κώδικα (Legifrance, Code du travail – Article
L2242-17 , version 7 September 2018) και «France: A legal right to switch off from work», διαθϋςιμο ςε
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/article/2014/france-a-legal-right-to-switch-off-from-work.
99. Βλ. ιδύωσ ΔΕΚ, C-397/01ϋωσ C-403/01, Pfeiffer κ.λπ., ECLI:EU:C:2004:584, 5-10-2004, ΔΕΕ, C-518/15, Ville
de Nivelles κατϊ Rudy Matzak, ECLI:EU:C:2018:82, 21-2-2018, C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones
Obreras (CCOO) κατϊ Deutsche Bank SAE, ECLI:EU:C:2019:402, 14-5-2019.
100. Βλ. Χόφιςμα του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου τησ 21ησ Ιανουαρύου 2021 που περιϋχει ςυςτϊςεισ προσ την
Επιτροπό ςχετικϊ με το δικαύωμα ςτην αποςϑνδεςη (2019/2181(INL).
101. Βλ. European Parliament Research Service (EPRS), Briefing on the ‘Right to disconnect’, July 2020.
102. Βλ. ςτο πλαύςιο αυτϐ κριτικό απϐ European Trade Union Confederation, ETUC position for a resolution on
the right to disconnect.
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ϋννομη τϊξη και η ϐλη πρωτοβουλύα αποτιμϊται θετικϊ. Η ΕΕΔΑ θα παρακολουθόςει το
θεςμϐ τησ τηλεργαςύασ ςτο δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα και θα επανϋλθει εκτενώσ.
Χηφιακό Κϊρτα Εργαςύασ (ϊρθρα 73-81 χΝ)
το ϊρθρο 73 χΝ προβλϋπεται ο ςκοπϐσ και η λειτουργύα του Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ςτισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 74 χΝ κατοχυρώνεται η χρόςη τησ Χηφιακόσ Κϊρτασ Εργαςύασ.
Επύςησ, οι ρυθμύςεισ των ϊρθρων 75-76 αφοροϑν ςτην ηλεκτρονικό υποβολό εντϑπων ςτο
Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ςτουσ ενιαύουσ κωδικοϑσ και μητρώα μεταξϑ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ -eΕΥΚΑ-ΟΑΕ ενώ οι προωθοϑμενεσ διατϊξεισ του ϊρθρου 77 χΝ ειςϊγει την υποχρϋωςη τησ
διαλειτουργικϐτητασ των πληροφοριακών ςυςτημϊτων. Σϋλοσ, το ϊρθρο 78 χΝ αφορϊ ςτην
καταχώριςη τησ αλλαγόσ του ωραρύου και των υπερωριών ςτο Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και το ϊρθρο
79 περιϋχει εξουςιοδοτικϋσ διατϊξεισ ςχετικϊ με την τηλεργαςύα, το Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, την
Χηφιακό Κϊρτα Εργαςύασ και τισ ςυνεργατικϋσ ψηφιακϋσ πλατφϐρμεσ.
Με το ϊρθρο 74 χΝ κατοχυρώνεται η λειτουργύα τησ «Χηφιακόσ Κϊρτασ Εργαςύασ», η οπούα
θα ςυνδϋεται με το ςϑςτημα Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα καταγρϊφει ςε πραγματικϐ χρϐνο την
απαςχϐληςη του εργαζϐμενου. την πραγματικϐτητα πρϐκειται για ςυμμϐρφωςη με την
Απϐφαςη CCOO του Δικαςτηρύου τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ103, με την οπούα ϋχουν όδη
εναρμονιςτεύ πολλϋσ ευρωπαώκϋσ Φώρεσ. Ψςτϐςο, η υλοπούηςό τησ δεν εύναι καθολικό καθώσ
επύ τη βϊςει του ϊρθρου 79, παρ. 5 ςτοιχ. β΄ και γ΄, χΝ ειςϊγεται η δυνατϐτητα να
εφαρμοςθεύ μϐνο για ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ και επιχειρόςεισ. Επιπλϋον, η ΕΕΔΑ
διερωτϊται αν η Χηφιακό Κϊρτα Εργαςύασ του ϊρθρου 74 χΝ καταργεύ την πρϐβλεψη του
ϊρθρο 26 Ν 3996/2011. Σϋλοσ, ιδιαύτερουσ προβληματιςμοϑσ, προκαλεύ η επεξεργαςύα
μεγϊλου αριθμοϑ δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα104 που αφοροϑν ϐχι μϐνο την
παρουςύα αλλϊ και τισ ςυνόθειεσ των εργαζϐμενων, τα οπούα εύναι προςβϊςιμα ςτισ αρμϐδιεσ
αρχϋσ, ζότημα το οπούο αναλϑεται εκτενώσ ςτην επϐμενη ενϐτητα τησ παροϑςησ ϋκθεςησ 105.
Ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τισ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ (ϊρθρα 82-101 χΝ)
τισ προωθοϑμενεσ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 82 χΝ προβλϋπονται τα εύδη των
ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων ενώ τα ϊρθρο 83-87 χΝ αφοροϑν ςτην καταχώριςη, τα
βιβλύα, τουσ πϐρουσ, τη Γενικό υνϋλευςη μελών και τη ψηφοφορύα των ςυνδικαλιςτικών
οργανώςεων. Επύςησ, ςτα ϊρθρα 88-90 χΝ ειςϊγονται ρυθμύςεισ ϐπωσ αυτών τησ
προςταςύασ τησ ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ και των ςυνδικαλιςτικών αδειών ενώ με τα ϊρθρα
91-95 χΝ αφοροϑν ζητόματα ϊςκηςησ του δικαιώματοσ ςτην απεργύα, ϐπωσ αυτών τησ
γνωςτοπούηςησ τησ απεργύασ και ςτϊςεων εργαςύασ και τησ προςταςύασ δικαιώματοσ ςτην
103. Βλ. ΔΕΕ, C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) κατϊ Deutsche Bank SAE,
ECLI:EU:C:2019:402 και Ανακοινωθϋν Σϑπου του ΔΕΕ με αριθ. 61/19, 14 ΜαϏου2019.
104. Βλ. Φ. εβαςτύδη, Οι νϋεσ αλλαγϋσ ςτα εργαςιακϊ ενταγμϋνεσ ςτη λογικό των αντιμεταρρυθμύςεων του
ευρωπαώκοϑ εργατικοϑ δικαύου.
105. Βλ. αναλυτικϐτερα επϐμενη ενϐτητα τησ παροϑςησ ϋκθεςησ με τύτλο «Επύ τησ ανϊγκησ προςταςύασ
δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα», ςελ. 72επ.
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εργαςύα. Περαιτϋρω, οι προωθοϑμενεσ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 96 χΝ κατοχυρώνεται η
ικανϐτητα για ςϑναψη ςυλλογικών ςυμβϊςεων εργαςύασ ενώ με το ϊρθρο 97 χΝ
προςδιορύζει το πεδύο εφαρμογόσ των ςυλλογικών ςυμβϊςεων εργαςύασ. Σϋλοσ, ςτα ϊρθρα
98-101 χΝ ειςϊγονται ειδικϋσ ρυθμύςεισ για τη ςυμφιλύωςη, τον δικαςτικϐ ϋλεγχο των
διαιτητικών αποφϊςεων καθώσ και μεταβατικϋσ και καταργοϑμενεσ διατϊξεισ.
Η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι το ϑνταγμα κατοχυρώνει ρητϊ (ϊρθρο 22 παρ.2, 23 παρ.1) τη
ςυνδικαλιςτικό ελευθερύα και το δικαύωμα ελεϑθερων ςυλλογικών διαπραγματεϑςεων, τησ
ςϑναψησ και του ςεβαςμοϑ των ςυλλογικών ςυμβϊςεων και αναγορεϑει ςε θεμελιώδη
ςυνταγματικό αρχό, ςτο πλαύςιο τησ αρχόσ τησ ιςϐτητασ, την αρχό τησ ύςησ αμοιβόσ για
παρεχϐμενη εργαςύα ύςησ αξύασ (ϊρθρο 22 παρ.1). Επύςησ, Η ΕΕΔΑ εύχε διατυπώςει την
ανηςυχύα τησ για την ϋνταξη ςτο περιεχϐμενο του Ν 1876/1990 διατϊξεων που αφοροϑν τη
ςυνδικαλιςτικό ελευθερύα και την ϊςκηςη του δικαιώματοσ ςυλλογικόσ οργϊνωςησ των
εργαζϐμενων και των εργοδοτών και ςυγκεκριμϋνα, για τισ διατϊξεισ που αφοροϑςαν ςτη
ςϑςταςη Μητρώου υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζϐμενων και Οργανώςεων
Εργοδοτών και οι διατϊξεισ που αφοροϑν τη δυνατϐτητα λόψησ των αποφϊςεων των
γενικών ςυνελεϑςεων των οργανώςεων εργαζϐμενων και εργοδοτών με ηλεκτρονικό ψόφο
για τισ διατϊξεισ του Αναπτυξιακοϑ Πολυνομοςχεδύου106. Τπϐ το φωσ των αρχών ϐτι:
i) το Κρϊτοσ αφενϐσ οφεύλει να διαςφαλύζει μϋςω τησ νομοθεςύασ του και αφετϋρου οφεύλει
να απϋχει απϐ πρϊξεισ που παραβιϊζουν το δικαύωμα των εργαζϐμενων και των εργοδοτών
να οργανώνουν ελεϑθερα τη δρϊςη και τισ αποφϊςεισ τουσ και
ii) τυχϐν περιοριςμού που τύθενται απϐ την νομοθεςύα ςτην ϊςκηςη των δικαιωμϊτων του
ανθρώπου δεν μποροϑν να οδηγοϑν ςε προςβολό του πυρόνα του περιοριζϐμενου
δικαιώματοσ και ςτην αποςτϋρηςη τελικϊ του δικαιοϑχου του απϐ την ϊςκηςό του,
η ΕΕΔΑ διατυπώνει την ϋντονη ανηςυχύα τησ για τισ προωθοϑμενεσ διατϊξεισ, εςτιϊζοντασ
ςτα παρακϊτω ςημεύα:
Με τισ προωθοϑμενεσ διατϊξεισ του ϊρθρου 83 χΝ, η εγγραφό των ςυνδικαλιςτικών
οργανώςεων ςτο Γενικϐ Μητρώο υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζϐμενων
(ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε.) αποτελεύ ϋνα πρϐςθετο κριτόριο για την ϊςκηςη των ςυνταγματικώσ
κατοχυρωμϋνων δικαιωμϊτων, ϐπωσ αυτών τησ ςυλλογικόσ διαπραγμϊτευςησ, τησ κόρυξησ
απεργύασ, τησ υπογραφόσ Ε, τησ προςταςύασ των εκπροςώπων τουσ απϐ απϐλυςη ό
μετϊθεςη κ.λπ. Κατϊ ςυνϋπεια, η εν λϐγω νομοθετικό πρϐταςη περιορύζει τα δικαιώματα που
κατοχυρώνονται ςτα ϊρθρα 22 παρ. 2, 23 παρ. 1 και 2 υντ., χωρύσ να αιτιολογεύται η
αναγκαιϐτητα τησ εν λϐγω επϋμβαςησ, επιβϊλλοντασ ϋνα πρϐςθετο διοικητικϐ βϊροσ, πλϋον
των κριτηρύων των ϊρθρων 2 Ν 1264/1982 και 78 επ. ΑΚ. Ειδικϐτερα, με τισ προωθοϑμενεσ
διατϊξεισ αντικαθύςταται το βιβλύο ςωματεύων του αρμϐδιου Πρωτοδικεύου 107. απϐ το

106. Βλ. ΕΕΔΑ, Επεύγουςα Δόλωςη ςχετικϊ με τισ προωθοϑμενεσ ρυθμύςεισ υλλογικοϑ Εργατικοϑ Δικαύου ςτο
«Αναπτυξιακϐ Πολυνομοςχϋδιο», 19 επτεμβρύου 2019.
107. Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 83 ΑΚ προβλϋπουν ϐτι «Σο ςωματεύο αποκτϊ προςωπικϐτητα απϐ τη ςτιγμό που
θα εγγραφεύ ςτο βιβλύο. Η εγγραφό γύνεται μϐλισ η απϐφαςη που τη διατϊζει γύνει τελεςύδικη».
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ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. που τηρεύται ηλεκτρονικϊ και η εγγραφό, ςτο οπούο τύθεται ωσ προϒπϐθεςη
κτόςησ νομικόσ προςωπικϐτητασ απϐ την ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη. Πλϋον του ζητόματοσ
τησ ελλιποϑσ αιτιολϐγηςησ, απϐ τα επιςυναπτϐμενα ςτο χΝ ϋγγραφα δεν παρατύθεται
μελϋτη αξιολϐγηςησ του αντικτϑπου τησ εν λϐγω προωθοϑμενησ ρϑθμιςησ ςτα δικαιώματα
των ϊρθρων 22 παρ. 2, 23 παρ. 1 και 2 υντ., ιδύωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμϐ των ορύων τησ
καταχώριςησ και τησ δημοςύευςησ ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. ςε ςχϋςη με την ϊςκηςη των ανωτϋρω
δικαιωμϊτων.
Επιπροςθϋτωσ, πρϋπει να υπομνηςθεύ ϐτι η υποχρϋωςη καταχώριςησ τησ ςϑνθεςησ των
οργϊνων διούκηςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ ςυνιςτϊ επεξεργαςύα ειδικών
κατηγοριών δεδομϋνων, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 9 παρ. 1 του Γενικοϑ Κανονιςμοϑ
Προςταςύασ Δεδομϋνων (Κανονιςμϐσ 2016/679/ΕΕ). Επύςησ, ςτον βαθμϐ που το Τπουργεύο
Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων θεωρεύται «υπεϑθυνοσ επεξεργαςύασ» ςτο πλαύςιο τησ
παροϑςησ επεξεργαςύασ, τα υποκεύμενα των δεδομϋνων δεν θα απολαμβϊνουν τισ αυςτηρϋσ
εγγυόςεισ των διατϊξεων του ϊρθρου 9 παρ. 2 ςτοιχ. δ΄ ΓΚΠΔ, ϐπωσ ςυμβαύνει ςτην
περύπτωςη τησ επεξεργαςύασ τουσ απϐ τισ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ. υνεπώσ, τύθεται
ςοβαρϐ ζότημα ωσ προσ την πρϐςβαςη τρύτων ςτα εν λϐγω δεδομϋνα και την επεξεργαςύα
τουσ για ϊλλουσ ςκοποϑσ πϋραν αυτών τησ διϊταξησ του ϊρθρου 83 χΝ.
Κατϊ ςυνϋπεια, οι διατϊξεισ του ϊρθρου 83 χΝ ςυνιςτοϑν επϋμβαςη του κρϊτουσ ςτην
διαδικαςύα ύδρυςησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ και ςτην θϋςπιςη των προϒποθϋςεων για
την ϊςκηςη των ςυνδικαλιςτικόσ τησ δρϊςεωσ, η οπούα θϋτει ςε κύνδυνο την ύδια την ϑπαρξη
τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ, καθϐςον η εγγραφό τησ ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. καθύςταται ϐροσ
απϐκτηςησ τησ νομικόσ προςωπικϐτητϊσ τησ, υποκαθιςτώντασ τισ εγγυόςεισ λειτουργικόσ
ανεξαρτηςύασ ενϐσ δικαςτηρύου108. Περαιτϋρω, διακυβεϑεται μϋςω τησ εν λϐγω κρατικόσ
επϋμβαςησ η εςωτερικό αυτονομύα των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων, αλλϊ και η δρϊςη
τουσ. Με την ειςαγωγό κρατικοϑ ελϋγχου ςτην εςωτερικό αυτονομύα και δρϊςη των
ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων, θύγεται ο πυρόνασ τησ ςυνδικαλιςτικόσ ελευθερύασ, καθϐτι η
ϊςκηςη τησ ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ εξαρτϊται απϐ την ςυμμϐρφωςό τησ με τισ
προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 83 χΝ, η μη τόρηςη των οπούων ελϋγχεται απϐ το κρϊτοσ. Ψσ εκ
τοϑτου, οι εν λϐγω περιοριςμού δεν ςυνιςτοϑν απλό βοϑληςη του νομοθϋτη, προκειμϋνου να
οργανώςει την ςυνδικαλιςτικό ελευθερύα και να δημιουργόςει τισ προϒποθϋςεισ για την
ϊςκηςό τησ, αλλϊ θα μποροϑμε να αποτιμηθεύ ωσ κρατικό παρϋμβαςη ςτην διαδικαςύα
ύδρυςησ και λειτουργύασ τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ, με αποτϋλεςμα να ανακϑπτει
ζότημα ςυμφωνύασ των ϊρθρων 82 και 83 του χΝ προσ το ϊρθρο 23 παρ.1 υντ.109.
Επύςησ, οι διατϊξεισ του ϊρθρου 87 χΝ θεςμοθετοϑν την ηλεκτρονικό ψηφοφορύα για την
ανϊδειξη οργϊνων διούκηςησ ςτισ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ. Οι εκλογϋσ για την ανϊδειξη
οργϊνων διούκηςησ ςτισ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ και αντιπροςώπων τουσ ςτισ
108. Βλ. Λεβϋντη, υλλογικϐ Εργατικϐ Δύκαιο - υνδικαλιςτικϋσ Ελευθερύεσ - υνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ υλλογικϋσ υμβϊςεισ - Απεργύα, Εκδ. Π.Ν. ϊκκουλα, Αθόνα 2007, ςελ. 16.
109. Βλ. ΑΔΕΔΤ, Παρατηρόςεισ επύ του χΝ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων «Για την
Προςταςύα τησ Εργαςύασ ….».
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υπερκεύμενεσ οργανώςεισ αποτελεύ θϋμα ιδιαύτερησ ςημαςύασ. Για τον λϐγο αυτϐ ο Ν
1264/82 επιβϊλλει η ςχετικό απϐφαςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ να λαμβϊνεται πϊντοτε με
μυςτικό ψηφοφορύα. Η επιλογό αυτό του νομοθϋτη επιδιώκει να εξαςφαλύςει μεγαλϑτερη
ελευθερύα κατϊ την ϋκφραςη γνώμησ για τον ςυμμετϋχοντα ςτη ψηφοφορύα. Ο τρϐποσ
ψηφοφορύασ δεν ορύζεται ςτο νϐμο ςυγκεκριμϋνα, ωςτϐςο, ο ςυνόθησ τρϐποσ, με τον οπούο
ςτην πρϊξη λαμβϊνονται οι αποφϊςεισ των Γενικών υνελεϑςεων των ςυνδικαλιςτικών
οργανώςεων, εύναι αυτϐσ τησ κϊλπησ. Αυτϐ ενιςχϑεται και απϐ τισ διατϊξεισ τησ εκλογικόσ
νομοθεςύασ, που λαμβϊνονται ςε κϊθε περύπτωςη υπϐψη. Με τον τρϐπο αυτϐ διαςφαλύζεται
η μυςτικϐτητα κατϊ την ϋκφραςη γνώμησ και τη λόψη απϐφαςησ, αλλϊ και το αδιϊβλητο τησ
ψηφοφορύασ.
Ο Ν 1264/1982, ωςτϐςο, θϋτει οριςμϋνουσ περιοριςμοϑσ κατϊ τη ςυμμετοχό ςτη Γενικό
υνϋλευςη και επομϋνωσ και ςτισ ςχετικϋσ ψηφοφορύεσ για τη λόψη αποφϊςεων (ϊρθρο 8 Ν
1264/1982). Ϊτςι, δεν επιτρϋπεται η λόψη απϐφαςησ δια περιςυλλογόσ των ψόφων εκτϐσ
Γενικόσ υνϋλευςησ ό δι αλληλογραφύασ. Οι απαγορεϑςεισ αυτϋσ προδιαγρϊφουν και τα ϐρια
ςτον τρϐπο λόψησ των αποφϊςεων τησ Γενικόσ υνϋλευςησ και τισ αρχϋσ που πρϋπει να
διϋπουν τη διαδικαςύα αυτό. Γιατύ με τον τρϐπο αυτϐ εξαςφαλύζεται η ϋκφραςη των
διαφϐρων απϐψεων μετϊ απϐ διϊλογο καθώσ και η τελικό διαμϐρφωςη τησ απϐφαςησ μϋςω
του ςυγκεραςμοϑ των απϐψεων των ςυμμετεχϐντων110.
Επύ τησ αρχόσ και ςε ϐ,τι αφορϊ ςτην ηλεκτρονικό εξ αποςτϊςεωσ ψηφοφορύα, η ΕΕΔΑ
ςημειώνει ϐτι η ηλεκτρονικό ψηφοφορύα απαρτύζεται απϐ δυο θεμελιώδη ςτοιχεύα, τα οπούα
τη διαφοροποιοϑν απϐ τη ςυνόθη δια φυςικόσ παρουςύασ διαδικαςύα: α) τη δυνατϐτητα
ϊςκηςησ του δικαιώματοσ απϐ απϐςταςη και β) τη χρόςη υπολογιςτικοϑ ςυςτόματοσ για
την οργϊνωςη και διεξαγωγό τησ ϐλησ εκλογικόσ διαδικαςύασ.
Περαιτϋρω επιςημαύνεται ϐτι ςε ϋνα ςϑςτημα ηλεκτρονικόσ ψηφοφορύασ, η εφαρμογό των
πϋντε παρακϊτω αρχών προςδιορύζει ϋνα ςϑνολο θεμελιωδών απαιτόςεων αςφϊλειασ που
πρϋπει να ικανοποιοϑνται111. Οι απαιτόςεισ αυτϋσ εύναι οι εξόσ:
I.
Δημοκρατικϐτητα: Ϊνα ςϑςτημα χαρακτηρύζεται δημοκρατικϐ αν και μϐνο αν νϐμιμοι
ψηφοφϐροι δικαιοϑνται να ψηφύςουν.
II.
Ορθϐτητα – Ακρύβεια: Η ορθϐτητα απαιτεύ ϐτι το αποτϋλεςμα τησ ψηφοφορύασ που
ανακοινώνεται εύναι το πραγματικϐ αποτϋλεςμα των εκλογών.
III.
Μυςτικϐτητα: χετύζεται με το γεγονϐσ ϐτι ϐλεσ οι ψόφοι παραμϋνουν μυςτικϋσ ςε ϐλη
τη διϊρκεια τησ ψηφοφορύασ αλλϊ και μετϊ τη λόξη τησ.

110. Βλ. Α. Κρητικοϑ, Δύκαιο ςωματεύων και ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων, Εκδ. Π.Ν. ϊκκουλασ, 2013, ςελ. 228
επ.
111. Βλ. Κ. Λαμπρινουδϊκη, Λ. Μότρου, . Γκρύτζαλη, . Κϊτςικασ, «Προςταςύα τησ ιδιωτικϐτητασ ςτην
Ηλεκτρονικό Χηφοφορύα», ςε Προςταςύα τησ ιδιωτικότητασ και τεχνολογύεσ πληροφορικόσ και επικοινωνιών,
Εκδ. Παπαςωτηρύου, Αθόνα 2010, ςελ. 417 επ.
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IV.
Μη αναγκαιϐτητα ϋκδοςησ απϐδειξησ: Σο κρυπτογραφικϐ πρωτϐκολλο που
χρηςιμοποιεύ το ςϑςτημα εύναι ςε θϋςη να πεύθει τον ψηφοφϐρο ϐτι η ψόφοσ του
καταμετρόθηκε ςτο τελικϐ αποτϋλεςμα χωρύσ ϐμωσ να μπορεύ να παρϋχει απϐδειξη γι’ αυτϐ.
V.
Προςταςύα απϐ εξαναγκαςμϐ: Κανϋνασ ψηφοφϐροσ δεν κατϋχει οϑτε εύναι ςε θϋςη να
δημιουργόςει μύα απϐδειξη που να δεύχνει το περιεχϐμενο τησ ψόφου του.
VI.
Δικαιοςϑνη: Η απαύτηςη αυτό διαςφαλύζει ϐτι κανεύσ δεν μπορεύ να μϊθει το
αποτϋλεςμα τησ ψηφοφορύασ πριν απϐ την τελικό καταμϋτρηςη των ψόφων και την
επικϑρωςη του αποτελϋςματοσ.
VII.
Επαληθευςιμϐτητα: χετύζεται με την ϑπαρξη μηχανιςμών ελϋγχου τησ διαδικαςύασ
ψηφοφορύασ, προκειμϋνου αυτού να εξαςφαλύςουν ϐτι ϐλεσ οι ψόφοι παραλόφθηκαν
κανονικϊ και καταμετρόθηκαν ςωςτϊ.
VIII. Επαληθεϑςιμη ςυμμετοχό: Διαςφαλύζει ϐτι υπϊρχει δυνατϐτητα να βρεθεύ αν ϋνασ
ςυγκεκριμϋνοσ ςυμμετεύχε ό ϐχι ςτην ψηφοφορύα.
IX.
Ανθεκτικϐτητα: Εγγυϊται ϐτι δεν μπορεύ να λϊβει χώρα μια προςωρινό ςυνεργαςύα
εύτε ψηφοφϐρων εύτε αρχών, η οπούα θα μποροϑςε να διακϐψει τη διαδικαςύα ψηφοφορύασ.
Εν κατακλεύδι, η θϋςπιςη ενϐσ ςυςτόματοσ ηλεκτρονικόσ ψηφοφορύασ, πρϋπει να
ςυμμορφώνεται με ςυνταγματικϋσ αρχϋσ και να προςφϋρει του ύδιουσ μηχανιςμοϑσ αςφϊλεια
για την ιδιωτικϐτητα του ψηφοφϐρου, ϐπωσ ακριβώσ ςυμβαύνει με τισ παραδοςιακϋσ
ψηφοφορύεσ. υγκεκριμϋνα:
I.
Σο ςϑςτημα θα πρϋπει να διαςφαλύζει την εμπιςτευτικϐτητα, τη διαθεςιμϐτητα, την
ακεραιϐτητα, τη διαφϊνεια, τη λογοδοςύα και το δημϐςιο ϋλεγχο κϊθε επιμϋρουσ ςταδύου τησ
διαδικαςύασ.
II.
Πρϋπει να ςϋβεται τα θεμελιώδη ατομικϊ και πολιτικϊ δικαιώματα, ϐπωσ αυτϊ εύναι
αποτυπωμϋνα ςτο ϑνταγμα, και να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ τα
δικαιώματα αυτϊ.
III.
Πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνο με τρϐπο που να ενθαρρϑνει, αλλϊ και να διαςφαλύζει την
απρϐςκοπτη ςυμμετοχό των ψηφοφϐρων112.
Με βϊςη τα παραπϊνω, η ΕΕΔΑ, δεδομϋνησ τησ ϋλλειψησ κατϊλληλησ αιτιολογικόσ ϋκθεςησ
και επύ τησ ςυγκεκριμϋνησ ρϑθμιςησ, εκφρϊζει επύ τησ αρχόσ την ιδιαύτερη ανηςυχύα τησ για
την εφαρμογό ςυςτόματοσ ηλεκτρονικόσ εξ αποςτϊςεωσ ψηφοφορύασ ςτισ ςυνδικαλιςτικϋσ
οργανώςεισ, λαμβϊνοντασ υπϐψη α) την ευρεύα διϊρθρωςη (γεωγραφικό και οργανωτικό)
του ςυςτόματοσ ςυνδικαλιςτικόσ εκπροςώπηςησ ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ αυτό δομεύται κυρύωσ
απϐ το Ν 1264/1982, β) το γεγονϐσ τησ μη ϑπαρξησ οικονομικών πϐρων απϐκτηςησ ό/και
λειτουργικόσ υποςτόριξησ ψηφιακών ςυςτημϊτων απϐ την πλειοψηφύα των πρωτοβϊθμιων

112. Βλ. Κ. Λαμπρινουδϊκη, Λ. Μότρου, . Γκρύτζαλη, . Κϊτςικασ, «Προςταςύα τησ ιδιωτικϐτητασ ςτην
Ηλεκτρονικό Χηφοφορύα», ςε Προςταςύα τησ ιδιωτικότητασ και τεχνολογύεσ πληροφορικόσ και επικοινωνιών,
Εκδ. Παπαςωτηρύου, Αθόνα 2010, ςελ. 417 επ.
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ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων ςτην Ελλϊδα, οι εκλογικϋσ διαδικαςύεσ των οπούων αποτελοϑν
τη βϊςη εξϋλιξησ των εκλογικών διαδικαςιών ςτουσ υπερκεύμενουσ βαθμοϑσ ςυνδικαλιςτικόσ
οργϊνωςησ (δευτεροβϊθμιο και τριτοβϊθμιο επύπεδο) και γ) το ϐτι δεν παρϋχεται η
απαιτοϑμενη χρονικό περύοδοσ προςαρμογόσ ςτη νϋα αυτό ριζικϊ διαφορετικό εκλογικό
διαδικαςύα, ώςτε να διαςφαλύζονται τα απαιτοϑμενα εχϋγγυα εγκυρϐτητασ τησ νϐμιμησ
λόψησ αποφϊςεων, οι οπούεσ εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνεσ με τη νϐμιμη εκπροςώπηςη και
την ϊςκηςη των θεμελιωδών δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων των ςυνδικαλιςτικών
οργανώςεων.
Αναφορικϊ με τισ προωθοϑμενεσ διατϊξεισ που αφοροϑν ςτην απεργύα και τισ ςτϊςεισ
εργαςύασ του ϊρθρου 91 χΝ, η ΕΕΔΑ υπενθυμύζει ϐτι το ϊρθρο 23 παρ. 2 υντ. προςτατεϑει
το δικαύωμα τησ απεργύασ, κατϊ τρϐπο γενικϐ, αναθϋτοντασ ςτον κοινϐ νομοθϋτη να
εξειδικεϑςει και να προςδιορύςει τα ακριβό ϐρια του δικαιώματοσ. Σο δικαύωμα απεργύασ
προςτατεϑεται επύςησ και απϐ τη Διεθνό ϑμβαςη Εργαςύασ με αριθμ. 87/1948 «περύ
ςυνδικαλιςτικόσ ελευθερύασ και προςταςύασ του ςυνδικαλιςτικοϑ δικαιώματοσ»113 καθώσ
και απϐ το πλαύςιο του ϊρθρου 6 παρ. 4 του Αναθεωρημϋνου Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ
Φϊρτη114. Ουςιώδεσ γνώριςμα τησ απεργύασ εύναι ο αιφνιδιαςτικϐσ χαρακτόρασ τησ, καθώσ
ςυνύςταται ςτο ϋςχατο μϋςο για την ικανοπούηςη των αιτημϊτων των εργαζϐμενων. Για τον
λϐγο αυτϐ εύχε υποςτηριχθεύ ϐτι η διϊταξη του ϊρθρου 19 παρ.1 εδ. γ΄ ν.1264/1984, ωσ
ιςχϑει, περύ τόρηςησ τησ υποχρεώςεωσ για 24ωρη προειδοπούηςη του εργοδϐτη πριν την
ϋναρξη τησ απεργύασ, περιορύζει την δυνατϐτητα ϊμεςησ ςυλλογικόσ αντύδραςησ μϋςω
απεργιακών κινητοποιόςεων (απεργιών ό ςτϊςεων εργαςύασ) , δηλαδό το ύδιο το δικαύωμα
τησ απεργύασ και για το λϐγο αυτϐ εύναι αντιςυνταγματικό 115. Ειδικϐτερα, το ϊρθρο 91 χΝ,
το οπούο τροποποιεύ τισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 19 ν.1264/1982 ειςϊγει ϋνα δυςανϊλογο
περιοριςμϐ ςτο δικαύωμα τησ απεργύασ, καθϐςον υπϐ το ιςχϑον καθεςτώσ η 24ωρη
προειδοπούηςη εύναι ϊτυπη και μπορεύ να γύνει με οποιονδόποτε τρϐπο (ϐχι δηλαδό
εγγρϊφωσ), αρκεύ να μπορεύ η ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη να αποδεύξει την εμπρϐθεςμη
ειδοπούηςη του εργοδϐτη εϊν ο τελευταύοσ την αμφιςβητόςει. Τπϐ το ιςχϑον καθεςτώσ
μϊλιςτα, ςτην προειδοπούηςη δεν θεωρεύται απαραύτητο να αναφϋρονται τα αιτόματα τησ
απεργύασ, ενώ αρκεύ η γενικό προειδοπούηςη του εργοδϐτη116, χωρύσ τοϑτη να
ςυγκεκριμενοποιεύ τον χρϐνο ϋναρξησ και λόξεωσ ό την ςυχνϐτητα των απεργιών ό των
ςτϊςεων εργαςύασ, εϊν εύναι επαναλαμβανϐμενεσ. Σο ύδιο ϋχει κριθεύ και για την
προειδοπούηςη των επιχειρόςεων κοινόσ ωφϋλειασ (ϊρθρο 19 παρ. 2 ν.1264/1982), με την
ϋννοια ϐτι δεν υπϊρχει υποχρϋωςη αναφορϊσ τησ διϊρκειασ και μορφόσ τησ απεργύασ και
ϋναρξησ και λόξησ τησ. Εν προκειμϋνω, η μεταφορϊ τησ ϋγγραφησ προειδοπούηςησ του
εργοδϐτη, με επύδοςη δια δικαςτικοϑ επιμελητό δεν δικαιολογεύται απϐ λϐγουσ δημοςύου
113. Βλ. ΝΔ 4204/1961.
114. Βλ. ϊρθρο 6, παρ. 4, Ν 4359/2016, με τον οπούο ενςωματώθηκε ο Ευρωπαώκϐσ Κοινωνικϐσ Φϊρτησ ςτην
εςωτερικό ϋννομη τϊξη.
115. Βλ. ΑΔΕΔΤ, Παρατηρόςεισ επύ του χΝ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων «Για την
Προςταςύα τησ Εργαςύασ ….».
116. Βλ. Bernard Gernigon, Alberto Odero, Horacio Guido, ILO Principles Concerning Right to Strike,
International Labour Office, Geneva 2000.
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ςυμφϋροντοσ, καθϐςον αναιρεύ, κατ’ αυτϐν τον τρϐπο, το κϑριο χαρακτηριςτικϐ γνώριςμα
τησ απεργύασ που εύναι η ϊμεςη ϊςκηςη του ςυλλογικοϑ αυτοϑ δικαιώματοσ, ςε ςυνδυαςμϐ
επύςησ με την πρϐβλεψη εξύςου του νομοςχεδύου περύ αναςτολόσ του δικαιώματοσ τησ
απεργύασ μϋχρι να ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα του δημοςύου διαλϐγου.
Αναφορικϊ με την εν λϐγω διϊταξη του ϊρθρου 93 χΝ, θεςπύζεται για την ςυνδικαλιςτικό
οργϊνωςη και τα υπαύτια μελό του διοικητικοϑ τησ ςυμβουλύου αςτικό ευθϑνη για
αποζημύωςη των εργαζϐμενων, οι οπούοι δεν ςυμμετϋχουν ςτην απεργύα και υπϋςτηςαν
βλϊβη. Η ΕΕΔΑ ϋχει αντιμετωπύςει το εν λϐγω ζότημα ςτο πλαύςιο υιοθϋτηςησ του Ν
4703/2020 «Δημϐςιεσ υπαύθριεσ ςυναθρούςεισ και ϊλλεσ διατϊξεισ»117, και ςυγκεκριμϋνα,
υπϐ το φωσ των ςυνταγματικών επιταγών του ϊρθρου 11 παρ. 2 υντ. εύχε επιςημϊνει ϐτι η
μετϊθεςη τησ ευθϑνησ για την ομαλό διεξαγωγό τησ ςυνϊθροιςησ ςτον πολύτη-οργανωτό
εύναι ςυνταγματικώσ μη ςυμβατό. Εν προκειμϋνω, απϐ το γρϊμμα τησ εν λϐγω διϊταξησ
καθύςταται ςαφόσ η ειςαγωγό αντικειμενικόσ ευθϑνησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ και
για ζημύεσ που ενδεχομϋνωσ να προκϊλεςαν τρύτοι. Επιπλϋον, η χρόςη αϐριςτων εννοιών
ϐπωσ αυτό τησ ψυχολογικόσ βύασ δημιουργεύ πρϐςφορο ϋδαφοσ για διιςτϊμενεσ ερμηνεύεσ,
αποδυναμώνοντασ, επομϋνωσ την αποτελεςματικό ϊςκηςη του δικαιώματοσ ςτην απεργύα.
Γύνεται αντιληπτϐ ϐτι η μετϊθεςη τησ ευθϑνησ για την ομαλό διεξαγωγό τησ απεργύασ και
των ϐςων αναφϋρονται ςτην παρ. 1 τησ εν λϐγω διϊταξησ ςτην ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη
καθύςταται προβληματικό και ςυνταγματικώσ μη ςυμβατό.
Σϋλοσ, ςχετικϊ με το ϊρθρο 95 χΝ, η ΕΕΔΑ ςημειώνει ϐτι τα καθόκοντα του προςωπικοϑ
αςφαλεύασ ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με την αςφϊλεια των εγκαταςτϊςεων τησ επιχεύρηςησ και την
πρϐληψη καταςτροφών και ατυχημϊτων. Δεν επιτρϋπεται, ςυνεπώσ, ςτον εργοδϐτη να
αναθϋςει επιπλϋον καθόκοντα ςτουσ εργαζϐμενουσ, οϑτε να αξιοποιηθεύ το προςωπικϐ
αςφαλεύασ ωσ θεςμοθετημϋνοσ μηχανιςμϐσ, ώςτε να αποδυναμωθεύ η πύεςη που αςκεύται με
την απεργύα. Η παροχό ενϐσ επιπϋδου λειτουργύασ μιασ επιχεύρηςησ ςε ποςοςτϐ 33% δεν
ςυνδϋεται με τουσ παραπϊνω ςκοποϑσ και περαιτϋρω, θα μποροϑςε να θεωρηθεύ υπϋρμετρο,
αποτυπώνοντασ ϋναν αυθαύρετο και αντιςυνταγματικϐ νομοθετικϐ προςδιοριςμϐ του
«ανεκτοϑ ποςοςτοϑ απεργύασ» για το Κρϊτοσ, ο οπούοσ θα ςυμβϊλει ςτη μεύωςη τησ
αποτελεςματικϐτητασ αλλϊ και τη ςυμμετοχόσ των εργαζϐμενων ςτην απεργύα.
Μϋροσ V. Σύςταςη Ανεξϊρτητησ Αρχόσ «Επιθεώρηςη Εργαςύασ»
Οι διατϊξεισ του παρϐντοσ Μϋρουσ του χΝ προβλϋπουν τη ςϑςταςη τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ
«Επιθεώρηςη Εργαςύασ» καθώσ και ειδικϐτερα θϋματα λειτουργύασ τησ, ϐπωσ οι
αρμοδιϐτητϋσ τησ, η ςχϋςη τησ με τουσ θεςμοϑσ κ.λπ.
Αρχικϊ, πρϋπει να υπομνηςθεύ ϐτι οι εγγυόςεισ λειτουργύασ και οργανωτικόσ δομόσ τησ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ περιγρϊφονται απϐ τη Διεθνό ϑμβαςη Εργαςύασ 81 («ϑμβαςη για
την Επιθεώρηςη Εργαςύασ)118, 119, η οπούα ϋχει κυρωθεύ με τον Ν 3249/1955120 και ϋχουν
117. Βλ. ΕΕΔΑ, Δόλωςη για το χϋδιο Νϐμου «Δημϐςιεσ υναθρούςεισ και ϊλλεσ Διατϊξεισ, 2020.
118. Βλ. International Labour Organization.
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περαιτϋρω εξειδικευθεύ απϐ τη νομολογύα των ελεγκτικών οργϊνων τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ
Εργαςύασ. Οι εγγυόςεισ αυτϋσ ανταποκρύνονται ςτην ανϊγκη α) εποπτεύασ, ευθϑνησ και
λογοδοςύασ του Κρϊτουσ ωσ προσ την αποτελεςματικϐτητα και την αποδοτικϐτητα του
ςυνϐλου των Τπηρεςιών Επιθεώρηςησ Εργαςύασ και την αποφαςιςτικό ςυμβολό ςτη
θωρϊκιςη του ϋργου τησ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ και β) τον κατϊλληλο, ϋγκαιρο και με
κοινωνικϐ ϋλεγχο ςχεδιαςμϐ και ςυντονιςμϐ, του ϋργου τησ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ, ώςτε οι
υπηρεςύεσ τησ να παρϋχονται ςε υψηλϐ επύπεδο, ςτοχευμϋνα και απρϐςκοπτα ςτο ςϑνολο
τησ επικρϊτειασ.
Για τη ςυμμϐρφωςη τησ Ελλϊδασ με τισ επιταγϋσ τησ ΔΕ 81 α) ϋχουν εκδοθεύ αποφϊςεισ και
ςυςτϊςεισ προσ την Ελλϊδα απϐ τα ϐργανα ελϋγχου του ILO και β) ϋχει παραςχεθεύ, ϐπωσ
ενημϋρωςε η ΓΕΕ την ΕΕΔΑ, εκτενόσ τεχνικό βοόθεια απϐ το ILO τϐςο για την Επιθεώρηςη
Εργαςύασ με δεςμεϑςεισ ςυγκεκριμϋνου επιτελικοϑ - επιχειρηςιακοϑ ςχεδιαςμοϑ ςτη βϊςη
εκθϋςεων εκτύμηςησ αναγκών (2012, 2018), ϐςο και για την αντιμετώπιςη τησ αδόλωτησ
εργαςύασ, απϐ την οπούα μϊλιςτα προϋκυψε η τριμερόσ ςυμφωνύα Κρϊτουσ – εργαζϐμενων
και εργοδοτών για τον Οδικϐ Φϊρτη για την αδόλωτη εργαςύα, με ειδικϋσ κομβικϋσ δρϊςεισ
και λογοδοςύα του Τπουργεύου Εργαςύασ και του .ΕΠ.Ε. ωσ προσ την υλοπούηςη του
τριμερώσ ςυμφωνημϋνου επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ ςτοχευμϋνων ελϋγχων τησ
αδόλωτησ και τησ ψευδώσ δηλωμϋνησ εργαςύασ.
Σο 1997 με απϐφαςη των οργϊνων τησ ελεγκτικόσ διαδικαςύασ για την εξϋταςη των
«Διαμαρτυριών», η οπούα επικυρώθηκε απϐ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του ILO121, ϋγινε
αποδεκτό προςφυγό κατϊ τησ Ελλϊδασ και το ζότημα τησ λειτουργύασ τησ Επιθεώρηςησ
Εργαςύασ «υπϐ την εποπτεύα και τον ϋλεγχο μιασ κεντρικόσ εξουςύασ», εφϐςον αυτϐ αποτελεύ
ςταθερό διοικητικό πρακτικό του Κρϊτουσ (Ελλϊδασ) που ϋχει κυρώςει τη ΔΕ 81 (ϊρθρα
4,19 και 20), η οπούα μϊλιςτα αναδεύχθηκε ωσ θετικό και ςτην Ϊκθεςη που υποβλόθηκε
αργϐτερα απϐ τον τϐτε Τπουργϐ Εργαςύασ, κρύθηκε ωσ ςυμμϐρφωςη με τισ επιταγϋσ τησ
Διεθνοϑσ αυτόσ ϑμβαςησ. υγκεκριμϋνα το ILO αναφϋρει ϐτι «Η Επιτροπό επιςημαύνει ότι η
τοποθϋτηςη του ςυςτόματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ υπό την εποπτεύα μιασ κεντρικόσ αρχόσ
διευκολύνει τη διαμόρφωςη και την εφαρμογό μιασ ομοιόμορφησ πολιτικόσ για την
επιθεώρηςη εργαςύασ ςε όλη την επικρϊτεια και την εφαρμογό τησ εργατικόσ νομοθεςύασ με
ςυνεκτικό τρόπο», κρύςη ιδιαύτερα επύκαιρη ςόμερα και ωσ προσ το γεγονϐσ τησ λειτουργύασ
του κεντρικοϑ Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ ΕΡΓΑΝΗ υπϐ την ευθϑνη του Τπουργεύου
Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων.

119. Βλ. International Labour Organisation, Ϊκθεςη αξιολϐγηςησ για τισ αναγκαύεσ τροποποιόςεισ του νομικοϑ
πλαιςύου ςχετικϊ με τισ επιθεωρόςεισ ςτον κλϊδο τησ γεωργύασ και τισ υςτϊςεισ για τροποποιόςεισ ςϑμφωνα
με τη ϑμβαςη 129 του ILO.
120. «Περύ κυρώςεωσ τησ υπ' αριθ. 81 ∆ιεθνοϑσ υμβϊςεωσ «περύ επιθεωρόςεωσ εργαςύασ εισ την Βιομηχανύαν
και το Εμπϐριο» (ΥΕΚ 139/Α/2.6.1955)».
121. Βλ. Representation (article 24) - GREECE - C081 – 1997, Report of the Committee set up to examine the
representation alleging non-observance by Greece of the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), made
under article 24 of the ILO Constitution by the Federation of the Associations of Public Servants of the Ministry of
Labour of Greece.

χΝ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων

71

Ακολοϑθωσ και παρακολουθώντασ την εξϋλιξη του νομοθετικοϑ πλαιςύου ςτην Ελλϊδα ωσ
προσ την οργανωτικϐ πλαύςιο του .ΕΠ.Ε., η Επιτροπό Εμπειρογνωμϐνων του ILO για την
Εφαρμογό των υμβϊςεων και υςτϊςεων ςημεύωςε την ικανοπούηςό τησ θεωρώντασ ϐτι το
οργανωτικϐ νομοθετικϐ πλαύςιο επιτρϋπει την εφαρμογό τησ ΔΕ 81, αναγνωρύζοντασ επύςησ
τη ςημαςύα και το ρϐλο του κοινωνικοϑ ελϋγχου τησ εργατικόσ και τησ εργοδοτικόσ πλευρϊσ
ςτον προγραμματιςμϐ των δρϊςεων και του ετόςιου προγραμματιςμοϑ του .ΕΠ.Ε. 122. Αυτϐσ
ο κοινωνικϐσ ϋλεγχοσ πλϋον καταργεύται απϐ το οργανωτικϐ πλαύςιο τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ
για την Επιθεώρηςη Εργαςύασ, που προωθεύται με τισ προωθοϑμενεσ διατϊξεισ του Μϋρουσ V
του χΝ.
Όπωσ εξύςου επιςημαύνεται και ςτο Πρώτο Μϋροσ τησ παροϑςησ Ϊκθεςησ, η μετατροπό του
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ ςε ανεξϊρτητη αρχό επηρεϊζει κομβικϊ τη λόψη των
απαιτοϑμενων κατϊλληλων μϋτρων εφαρμογόσ τησ ΔΕ 190, που κυρώνεται με το ύδιο
νομοςχϋδιο, ωσ προσ την παροχό ϋννομησ προςταςύασ προσ τα θϑματα βύασ και
παρενϐχληςησ, αλλϊ και ωσ προσ την παροχό ϋννομησ προςταςύα προσ τουσ εργαζϐμενουσ με
οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ, δεδομϋνησ τησ κϑριασ αρμοδιϐτητασ του υνηγϐρου του Πολύτη,
με βϊςη το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο ςτη χώρα.
Η ςϑγχυςη και οι επικαλϑψεισ ωσ προσ την αρμοδιϐτητα των δϑο ανεξϊρτητων αρχών (λϐγω
τησ μετατροπόσ του .ΕΠ.Ε. ςε ανεξϊρτητη αρχό), αλλϊ και ωσ προσ τη ςυναρμοδιϐτητα
εργατικών ελϋγχων με την Εθνικό Αρχό Διαφϊνειασ, δηλαδό ςυνολικϊ τριών ανεξϊρτητων
αρχών, θα αποβοϑν ςε βϊροσ των θυμϊτων βύασ και παρενϐχληςησ και των οργανώςεων που
επιθυμοϑν να τα ςυνδρϊμουν, ιδιαύτερα ϐταν τα τελευταύα χρϐνια, ςτην πρακτικό των
δημϐςιων αρχών, ςτη δρϊςη των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων, ςτη γνώςη των
εργοδοτικών οργανώςεων και των εργοδοτών, αλλϊ και ςτη ςυνεύδηςη τησ κοινωνύασ εύναι
γνωςτό (ϐχι ςε πλόρη βαθμϐ, αλλϊ πϊντωσ παγιωμϋνο) η μϋχρι ςόμερα ακολουθοϑμενη
διαδικαςύα ενώπιον του .ΕΠ.Ε. και του υνηγϐρου του Πολύτη. Και απϐ την πλευρϊ τησ, η
ΕΕΔΑ επιςημαύνει επύςησ ϐτι η ςϑγχυςη ωσ προσ τισ αρμοδιϐτητεσ των Αρχών ςχετικϊ με τισ
αρμοδιϐτητεσ εξϋταςησ και ελϋγχου των ςχετικών καταγγελιών, θα λειτουργόςουν
ςωρευτικϊ αρνητικϊ και ωσ προσ το προωθοϑμενο αδϑναμο πλαύςιο επιβολόσ υποχρεώςεων

122 Η Επιτροπό Εμπειρογνωμϐνων αναφϋρει ςτην Ϊκθεςό τησ χαρακτηριςτικϊ ϐτι «The Committee particularly
notes that, with the adoption of Act No. 2639 of 2 September 1998 on the establishment, inter alia, of a Labour
Inspection, and Decree No. 136/99 regarding the Organization of the Labour Inspection, a labour inspection
system has been established under a central authority with responsibility to the Minister of Labour; this
authority is assisted by a tripartite advisory body empowered to issue recommendations regarding the planning
of action undertaken by the Labour Inspection and the annual activities reports and also to make proposals with
a view to improving the efficacy of the labour inspection system; the labour inspection personnel is governed by
the Public Service Statute; the inspection services must submit to the central authority, within the prescribed
time limits, periodic reports on their activities, and an annual report drawn up by the central authority must be
transmitted to the ILO no more than six months after the end of the period which it covers. The Committee notes
with interest that the new texts also give effect to Articles 3, paragraph 1; 5(a) and (b); 7; 9; 10; 11; Article
12(1)(a), (b), (c)(i) and (ii); 13; 14; 16; 17 and 18. The Committee is addressing a request regarding certain
points directly to the Government»; Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000),
Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81).
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προσ την εργοδοςύα, την πρϐληψη και την αντιμετώπιςη των φαινομϋνων αυτών, οδηγώντασ
ςε περαιτϋρω ςημαντικό επιβϊρυνςη των θυμϊτων.
Επύ τησ ανϊγκησ προςταςύασ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα
Η ςυνεχόσ ανϊπτυξη και εφαρμογό νϋων τεχνολογιών πληροφορικόσ ϋχουν επιφϋρει
ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτην καθημερινό ζωό. Οι εξελύξεισ ςτην τεχνολογύα, και η ςυνεπεύα αυτόσ
αυξανϐμενη ικανϐτητα των προςώπων να χρηςιμοποιοϑν και να αλληλεπιδροϑν με τισ
τεχνολογύεσ, ςυνιςτοϑν πλϋον ϐχι μϐνον καθημερινό πρακτικό αλλϊ απαραύτητο εργαλεύο για
την εκπλόρωςη των ςκοπών των δημϐςιων και ιδιωτικών φορϋων. Ψςτϐςο, μια τϋτοια
ραγδαύα τεχνολογικό πρϐοδοσ, ιδύωσ ςτον τομϋα τησ πληροφορικόσ, ερεύδεται κατϊ κϑριο
λϐγο ςτην ικανοπούηςη τησ διαρκοϑσ ανϊγκησ για την ϐςο το δυνατϐ ποιοτικϐτερη και
ταχϑτερη διαχεύριςη τησ πληροφορύασ. Εξϊλλου, η διϊχυςη τησ πληροφορύασ δεν θεωρεύται
απλώσ αυτονϐητη αλλϊ περαιτϋρω, καθύςταται επιβεβλημϋνη ςτο πλαύςιο λειτουργύασ τησ
κοινωνύασ. Παρ’ ϐλα αυτϊ, η χρόςη και αϑξηςη του ϐγκου των δεδομϋνων επϋφερε
παρϊλληλα και τη ςημαντικό διεϑρυνςη των κινδϑνων για καταχρόςεισ και παραβϊςεισ, με
ϐτι αυτϐ μπορεύ να ςυνεπϊγεται για τα πρϐςωπα που αναφϋρονται τα δεδομϋνα. Σϐςο ςτον
δημϐςιο ϐςο και ςτον ιδιωτικϐ τομϋα, η διαχεύριςη των κινδϑνων ςυνδϋθηκε με ραγδαύα
αϑξηςη τησ ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, καθώσ
κυριαρχοϑςε ανϋκαθεν η πεπούθηςη ϐτι μϐνη η μεγαλϑτερη δυνατό διαθεςιμϐτητα
πληροφοριών θα εμποδύςει την επϋλευςη κινδϑνων ςε ιδιωτικϊ και δημϐςια ςυμφϋροντα 123.
Κατϐπιν τοϑτων, ανϋκυψε η ανϊγκη να θεςπιςθοϑν κανϐνεσ για τη διαςφϊλιςη των
Για τουσ παραπϊνω λϐγουσ, και ςε ςυνϋχεια τησ Οδηγύασ 95/46, ο ενωςιακϐσ νομοθϋτησ
προχώρηςε ςτην ψόφιςη του Κανονιςμοϑ 2016/679 «για την προςταςύα των φυςικών
προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και για την
ελεϑθερη κυκλοφορύα των δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 95/46/ΕΚ»
(εφεξόσ ΓΚΠΔ)», αλλϊζοντασ ςημαντικϊ το ϋωσ ςόμερα ιςχϑον καθεςτώσ. Ο ΓΚΠΔ,
προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ιδιωτικϐτητα των φυςικών προςώπων και να επιτευχθεύ η
αναγκαύα ιςορροπύα με τισ νϋεσ εξελύξεισ, θεςπύζει ϋνα καινοτϐμο πλϋγμα διατϊξεων,
προςαρμοςμϋνο ςτισ ευρεύεσ δυνατϐτητεσ των νϋων τεχνολογιών, προωθώντασ, κατϊ κϑριο
λϐγο, τον ϋλεγχο τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε κϊθε ςτϊδιϐ
τησ, εύτε διενεργεύται απϐ δημϐςιουσ εύτε απϐ ιδιωτικοϑσ φορεύσ.
Η ΕΕΔΑ, υπϐ το φωσ των διατϊξεων του ϊρθρου 8 ΕΔΑ, 8 ΦΘΔΕΕ, του ΓΚΠΔ και του Ν
4624/2019 και λαμβϊνοντασ υπϐψη το γεγονϐσ ϐτι το εν λϐγω χΝ επιβϊλλει την
επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα ςε μεύζονοσ ςημαςύασ ζητόματα,
εφιςτϊ την προςοχό ςτα εξόσ ςημεύα:

123. Βλ. Λύλιαν Μότρου, Ο γενικόσ Κανονιςμόσ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων, Δύκαιο και Κοινωνύα ςτον 21ο
αιώνα, Εκδ. ϊκκουλα, Αθόνα – Θεςςαλονύκη 2017, ςελ. 29-30.
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Κοινοπούηςη όρων τηλεργαςύασ (ϊρθρο 66 παρ. 5 ςτοιχ. θ’ χΝ) – Σο δικαύωμα ςτην ενημϋρωςη
του υποκειμϋνου των δεδομϋνων ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 ΓΚΠΔ
Αναφορικϊ με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 66 παρ. 5 ςτοιχ. θ΄, η ΕΕΔΑ θεωρεύ ϐτι το χΝ κινεύται
προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη, καθϐςον αναφϋρονται ςχετικϋσ ρυθμύςεισ ςχετικϊ με την
προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων του τηλεργαζϐμενου και τη διαςφϊλιςη τησ
ιδιωτικϐτητϊσ του. Ψςτϐςο, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι λϐγω τησ ραγδαύασ αϑξηςησ των
δυνατοτότων τησ τεχνολογύασ και των ςυςτημϊτων πληροφορικόσ και τησ πρϐςφατησ
επιτακτικόσ ανϊγκησ για την καθιϋρωςη «τηλεργαςύασ», η οπούα προϋκυψε για την
αντιμετώπιςη του COVID-19, ϋχει γύνει πιο ςυνηθιςμϋνο για τουσ εργοδϐτεσ να προςφϋρουν
ςτουσ εργαζϐμενουσ την επιλογό να εργϊζονται εξ αποςτϊςεωσ, π.χ. απϐ τον προςωπικϐ τουσ
χώρο, γεγονϐσ το οπούο αναφϑει κινδϑνουσ για την προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ
χαρακτόρα των τηλεργαζϐμενων. Ειδικϐτερα, οι δυνατϐτητεσ τϋτοιων τεχνολογιών μποροϑν
να θϋςουν ςε κύνδυνο τα δικαιώματα τησ ιδιωτικόσ ζωόσ και τησ προςταςύασ των δεδομϋνων
προςωπικοϑ χαρακτόρα των εργαζϐμενων, καθώσ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τα ςυςτόματα
παρακολοϑθηςησ που υπϊρχουν ςτο χώρο εργαςύασ μποροϑν να επεκταθοϑν ςτην οικιακό
ςφαύρα τουσ124. Κατϊ ςυνϋπεια, η ΕΕΔΑ θεωρεύ ϐτι οι διατϊξεισ του χΝ πρϋπει να παρϋχουν
ιςχυρϐτερεσ εγγυόςεισ για την προςταςύα των ανωτϋρω δικαιωμϊτων, ςϑμφωνα με το
ιςχϑον πλαύςιο του Κανονιςμοϑ 2016/679/ΕΕ (εφεξόσ ΓΚΠΔ) και Ν 4624/2019.
Ειδικϐτερα, ςτο ϊρθρο 66 παρ. 5 χΝ τϊςςεται ςτον εργοδϐτη οχταόμερη προθεςμύα απϐ την
ϋναρξη τησ τηλεργαςύασ, προκειμϋνου να κοινοποιόςει ςτον εργαζϐμενο τουσ ϐρουσ εργαςύασ,
ςτουσ οπούουσ ςϑμφωνα με το ςτοιχ. θ’, περιλαμβϊνεται και η υποχρϋωςη για προςταςύα των
προςωπικών δεδομϋνων του τηλεργαζϐμενου. Παρϊ ταϑτα, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι το
ϊρθρο 13 ΓΚΠΔ προβλϋπει την υποχρϋωςη του υπεϑθυνου επεξεργαςύασ να ενημερώςει το
υποκεύμενο των δεδομϋνων «κατϊ τη λόψη των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα», ότοι
κατϊ το χρονικϐ ςημεύο τησ ςυλλογόσ τουσ125, γεγονϐσ το οπούο δεν ςυνϊδει, κατ’ αρχόν, με
την πρϐβλεψη τησ οχταόμερησ προθεςμύασ.
το ςημεύο αυτϐ πρϋπει να υπομνηςθεύ ϐτι οι διατϊξεισ που αφοροϑν ςτην ενημϋρωςη του
υποκειμϋνου των δεδομϋνων ςυμβϊλλουν ςτην πλόρωςη τησ αρχόσ τησ διαφϊνειασ126, καθώσ
παρϋχουν μια ουςιαςτικό επιςκϐπηςη τησ ςκοποϑμενησ επεξεργαςύασ με ευδιϊκριτο,
κατανοητϐ και ευανϊγνωςτο τρϐπο. Εκτϐσ αυτοϑ, με τη γνώςη των λεπτομερειών τησ
επεξεργαςύασ, το υποκεύμενο των δεδομϋνων αποκτϊ τον ϋλεγχο τησ πορεύασ των δεδομϋνων
του, καθώσ η παροχό γνώςησ για την επϋμβαςη ςτο δικαύωμα τησ προςταςύασ των

124 Βλ. Γνωμοδϐτηςη με αριθμ. 2/2017 τησ Ομϊδασ Εργαςύασ του Ωρθρου 29 τησ Οδηγύασ 95/46/ΕΚ «data
processing at work», 8.6.2017.
125. Βλ. Ομϊδα εργαςύασ του Ωρθρου 29 τησ Οδηγύασ 95/46/ΕΚ «Κατευθυντόριεσ γραμμϋσ ςχετικϊ με τη
διαφϊνεια βϊςει του Κανονιςμοϑ 2016/679», WP260 rev.01.
126. Βλ. Υ. Παναγοποϑλου - Κουτνατζό, O Γενικόσ Κανονιςμόσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων 679/2016/ΕΕ:
Ειςαγωγό και Προςταςύα Δικαιωμϊτων, Εκδ. ϊκκουλα, Αθόνα – Θεςςαλονύκη, ςελ. 58.
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δεδομϋνων με τον μανδϑα τησ «επεξεργαςύασ», ςυνδϋεται ϊρρηκτα με την δυνατϐτητα
ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων των υποκειμϋνων των δεδομϋνων127.
Παρϊ ταϑτα, η διαςφϊλιςη του δικαιώματοσ τησ ενημϋρωςησ του ϊρθρου 13 ΓΚΠΔ, δϑναται
να πραγματοποιηθεύ και ςτο πλαύςιο τησ γενικόσ πολιτικόσ προςταςύασ δεδομϋνων του
εργοδϐτη π.χ. κατϊ την ϋναρξη τησ ςϑμβαςησ του εργαζϐμενου, εφϐςον περιλαμβϊνονται ς’
αυτόν οι λεπτομϋρειεσ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων ςτο πλαύςιο τησ τηλεργαςύασ και με
την προϒπϐθεςη ϐτι μϋχρι την τυχϐν πραγματοπούηςό τησ δεν ϋχουν μεταβληθεύ, γεγονϐσ το
οπούο θα υποχρϋωνε την εταιρεύα, ωσ υπεϑθυνη επεξεργαςύασ, να επαναδιατυπώςει τισ
αλλαγϋσ και τουσ ϐρουσ προςταςύασ δεδομϋνων και να προβεύ ςτην κοινοπούηςό τουσ ςτον
τηλεργαζϐμενο πριν την ϋναρξη τησ τηλεργαςύασ.
ε αμφϐτερεσ τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ, η διατϑπωςη του ϊρθρου 66 παρ. 5 χΝ μπορεύ να
δημιουργόςει πρϐςφορο ϋδαφοσ για διιςτϊμενεσ ερμηνεύεσ αναφορικϊ με το χρϐνο
ικανοπούηςησ του δικαιώματοσ ενημϋρωςησ του υποκειμϋνου των δεδομϋνων, ϐπωσ
επιβϊλλεται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 13 ΓΚΠΔ. Κατϊ ςυνϋπεια, η ΕΕΔΑ κρύνει ότι η
προςταςύα των δεδομϋνων του τηλεργαζόμενου πρϋπει να απαλειφθεύ από το ςτοιχ.
β΄ και να προςτεθεύ ωσ ξεχωριςτό παρϊγραφοσ εντόσ του ιδύου ϊρθρου ωσ εξόσ: «Ο
εργοδότησ, οφεύλει να ϋχει ενημερώςει τον εργαζόμενο για τισ λεπτομϋρειεσ τησ
επεξεργαςύασ των δεδομϋνων του, ςτο πλαύςιο τησ τηλεργαςύασ, πριν από την ϋναρξό
τησ και ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 13 του Κανονιςμού 2016/679/ΕΕ».
Έλεγχοσ απόδοςησ εργαζόμενου κατϊ τη διϊρκεια τησ τηλεργαςύασ (ϊρθρο 66 παρ. 8 χΝ)
Η μϋθοδοσ τησ τηλεργαςύασ ςυνεπϊγεται, ςε αρκετϋσ των περιπτώςεων, ϐτι ο εργοδϐτησ
παρϋχει τον απαραύτητο εξοπλιςμϐ (περιλαμβανομϋνου τυχϐν λογιςμικοϑ) ςτουσ
εργαζϐμενουσ (ϊρθρο 66 παρ. 4 χΝ), ο οπούοσ αφοϑ εγκαταςταθεύ, επιτρϋπει την παροχό
του ύδιου επιπϋδου πρϐςβαςησ ςτο δύκτυο, τα ςυςτόματα και τισ βϊςεισ δεδομϋνων του
εργοδϐτη που θα εύχαν, αν όταν ςτο χώρο εργαςύασ.
Ενώ η εξ αποςτϊςεωσ εργαςύα κινεύται προσ την ςωςτό κατεϑθυνςη, δεν πρϋπει να
παραληφθεύ, μολαταϑτα, η αναφορϊ ςε πρϐςθετουσ κινδϑνουσ. Εύναι προφανϋσ ϐτι οι
εργαζϐμενοι που ϋχουν απομακρυςμϋνη πρϐςβαςη ςτην υποδομό τησ εταιρεύασ, για την
οπούα εργϊζονται, δεν δεςμεϑονται απϐ τα μϋτρα φυςικόσ αςφϊλειασ που ενδϋχεται να
ιςχϑουν ςτισ εγκαταςτϊςεισ του εργοδϐτη128. υνεπώσ, χωρύσ την εφαρμογό κατϊλληλων
τεχνικών μϋτρων, αυξϊνεται ο κύνδυνοσ μη εξουςιοδοτημϋνησ πρϐςβαςησ, ο οπούοσ μπορεύ να
οδηγόςει ςε απώλεια ό καταςτροφό πληροφοριών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των προςωπικών
δεδομϋνων των εργαζϐμενων ό των πελατών, τα οπούα επεξεργϊζεται η εταιρεύα.

127. Βλ. προτϊςεισ του γενικοϑ ειςαγγελϋα Cruz Villalon ςε C-201/14, Bara κ.λπ., ECLI:EU:C:2015:
461, ςκ. (74).
128. Βλ. Γνωμοδϐτηςη με αριθμ. 2/2017 τησ Ομϊδασ Εργαςύασ του Ωρθρου 29 τησ Οδηγύασ 95/46/ΕΚ «data
processing at work», WP 249.
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Προκειμϋνου να μετριαςτεύ ο εν λϐγω κύνδυνοσ, οι εταιρεύεσ παρϋχουςεσ τηλεργαςύα μπορεύ
να κρύνουν ϐτι η ανϊπτυξη πακϋτων λογιςμικοϑ (εύτε "on-premise", εύτε ςτο "cloud"), τα
οπούα ϋχουν δυνατϐτητεσ, ϐπωσ αυτών τησ καταγραφόσ πλόκτρων και κινόςεων ποντικιοϑ,
καταγραφόσ οθϐνησ (εύτε τυχαύα εύτε ςε καθοριςμϋνα διαςτόματα), καταγραφό εφαρμογών
που χρηςιμοποιοϑνται (και για πϐςο καιρϐ χρηςιμοποιόθηκαν), ενεργοπούηςησ καμερών ςε
ςυμβατϋσ ςυςκευϋσ, ςυλλϋγοντασ το υλικϐ απϐ αυτϋσ, μποροϑν να δικαιολογηθοϑν. Ψςτϐςο,
πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα που
εμπλϋκεται ςε τϋτοιεσ τεχνολογύεσ εύναι δυςανϊλογη ςε ςχϋςη με τουσ ανωτϋρω ςκοποϑσ και
η εταιρεύεσ, ωσ υπεϑθυνεσ επεξεργαςύασ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 4 ςτοιχ. 7 ΓΚΠΔ, εύναι
πολϑ απύθανο να θεμελιώςουν το υπϋρτερο ϋννομο ςυμφϋρον του ϊρθρου 6 παρ. 1 ςτοιχ. ςτ΄
ΓΚΠΔ. το ύδιο πλαύςιο, πρϋπει να υπομνηςθεύ ϐτι τα εργαλεύα απομακρυςμϋνησ ςυνεργαςύασ
και τηλεδιϊςκεψησ επιτρϋπουν ςυχνϊ την δυνατϐτητα επιπρϐςθετησ παρακολοϑθηςησ του
προςωπικοϑ ςε ςϑγκριςη με τη ςυμβατικό μορφό ςυνεργαςύασ. ημειώνεται ςτο ςημεύο
αυτϐ ϐτι εξ οριςμοϑ, δεν πρϋπει να λαμβϊνει χώρα παρακολοϑθηςη απϐ τον εργοδϐτη ό τον
πϊροχο, ο οπούοσ παρϋχει το απαραύτητο λογιςμικϐ ςτον εργοδϐτη για τουσ εν λϐγω
ςκοποϑσ129. Επιπλϋον, αναφορικϊ με τον ϋλεγχο του τηλεργαζϐμενου απϐ τον εργοδϐτη130, ο
τελευταύοσ πρϋπει να διαμορφώςει εργαλεύα με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να αποφεϑγεται η
ςυλλογό δεδομϋνων και να επιτυγχϊνεται διαφϊνεια και ςαφόνεια των ςχετικών ϐρων. Εϊν
απαιτεύται κϊποια μορφό παρακολοϑθηςησ απϐ τον εργοδϐτη, πρϋπει να αξιολογηθεύ εϊν
αυτϊ τα παρεμβατικϊ μϋτρα εύναι ανϊλογα131, 132 με τον ςτϐχο που πρϋπει να επιτευχθεύ133.
Επιπλϋον, πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη ϐτι ο τηλεργαζϐμενοσ, ςε αρκετϋσ των περιπτώςεων,
εργϊζεται απϐ το ςπύτι, χρηςιμοποιώντασ την ιδιωτικό του ςυςκευό και επομϋνωσ,
καθύςταται ςαφϋσ ϐτι ο οικιακϐσ χώροσ και το προςωπικϐ τουσ ψηφιακϐ απϐρρητο δεν
πρϋπει να παραβιϊζονται134. Για παρϊδειγμα, ςε περιπτώςεισ χρόςησ των προςωπικών
υπολογιςτών των εργαζϐμενων, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι υπϊρχει η πιθανϐτητα επεξεργαςύασ
μη εταιρικών πληροφοριών απϐ τουσ εργοδϐτεσ, ςχετικϊ με αυτοϑσ τουσ υπαλλόλουσ, και
πιθανώσ τυχϐν μϋλη τησ οικογϋνειασ που χρηςιμοποιοϑν επύςησ τισ εν λϐγω ςυςκευϋσ ςτισ μη
εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.
Κατϊ ςυνϋπεια, η ΕΕΔΑ κρύνει ότι η διϊταξη του ϊρθρου 66 παρ. 8 χΝ δεν πρϋπει να
περιορύζεται μόνο ςτο ςενϊριο του ελϋγχου τησ αποδοτικότητασ και ςτην

129. Βλ. European Data Protection Supervisor, Orientations from the EDPS. Reactions of EU institutions as
employers to the COVID-19 crisis, 15 July 2020.
130. Βλ. Υ. Παναγοποϑλου – Κουτνατζό, Oι νϋεσ τεχνολογύεσ και η προςταςύα τησ ιδιωτικόσ ςφαύρασ ςτο χώρο
εργαςύασ, Ευρωπαύων Πολιτεύα, Σεϑχοσ 2/2011, ςελ. 325-340
131. Βλ. European Data Protection Supervisor, EDPS Guidelines on assessing the proportionality of measures
that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data, 19 Dec. 2019.
132. Βλ. European Data Protection Supervisor, Opinion 5/2018, Preliminary Opinion on privacy by design, 31
May 2018.
133. Βλ. European Data Protection Supervisor, Orientations from the EDPS. Reactions of EU institutions as
employers to the COVID-19 crisis, 15 July 2020.
134. Βλ. European Data Protection Supervisor, Orientations from the EDPS. Reactions of EU institutions as
employers to the COVID-19 crisis, 15 July 2020.
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απαγόρευςη τησ χρόςησ κϊμερασ135 αλλϊ να προβλϋπει ρητώσ τη λόψη μϋτρων
αςφαλεύασ, όπωσ επιβϊλλονται από τον ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, η εν λόγω διϊταξη
προτεύνεται να διατυπωθεύ ωσ εξόσ: «Ο εργοδότησ ελϋγχει την απόδοςη του
εργαζόμενου κατϊ τρόπο που ςϋβεται την ιδιωτικό ζωό αλλϊ και το δικαύωμα ςτην
προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα, ςύμφωνα με την αρχό τησ
αναλογικότητασ, τισ διαςφαλύςεισ του Κανονιςμού 2016/679/ΕΕ και ιδύωσ τισ γενικϋσ
αρχϋσ του ϊρθρου 5 αυτού, και τον Ν 4624/2019. Απαγορεύεται η χρόςη τησ κϊμερασ
(web cam) και ϊλλων παρεμβατικών μϋτρων για τον ϋλεγχο τησ απόδοςησ του
εργαζόμενου, που δεν εύναι ςύμφωνοι με το ανωτϋρω πλαύςιο για την προςταςύα των
δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα. Ο εργοδότησ λαμβϊνει τα κατϊλληλα τεχνικϊ και
οργανωτικϊ μϋτρα ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 5 παρ. 1 ςτοιχ. ςτ’, 24, 25
και 32 του Κανονιςμού 2016/679/ΕΕ, προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ η προςταςύα των
προςωπικών δεδομϋνων του τηλεργαζόμενου και κατϊ την αποχό του από την παροχό
τησ εργαςύασ, και να εξαλεύφουν τυχόν κύνδυνοι για την ιδιωτικότητϊ του, όταν
λαμβϊνει χώρα κοινό χρόςη ό ϋχει εγκαταςταθεύ λογιςμικό ό εξοπλιςμόσ από τον
εργοδότη για τον ςκοπό τησ τηλεργαςύασ».
Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και Χηφιακό Κϊρτα (ϊρθρα 73 και 74 χΝ) – Ζητόματα Γενικών Αρχών
Επεξεργαςύασ Δεδομϋνων
1. Γενικϋσ Αρχϋσ Επεξεργαςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα
Αρχικϊ, ςημειώνεται ϐτι η καθιϋρωςη τησ Χηφιακόσ Κϊρτασ Εργαςύασ, και η ςυνεπεύα αυτόσ,
καταχώριςη των δεδομϋνων ςτο Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ςε πραγματικϐ χρϐνο, ανταποκρύνεται ςτην
επύτευξη ενϐσ νϐμιμου και θεμιτοϑ ςκοποϑ, καθώσ, ςϑμφωνα με την ανϊλυςη ςυνεπειών, η
οπούα αναρτόθηκε ςτο πλαύςιο τησ ανοιχτόσ διαβοϑλευςησ του εν λϐγω χΝ, το ϊρθρο 74
«…αντιμετωπύζει το πρόβλημα τησ αδόλωτησ και υποδηλωμϋνησ εργαςύασ ςε ςυνδυαςμό με την
ϋλλειψη τεχνολογικών εργαλεύων, τα οπούα θα επιτρϋψουν τον κατϊλληλο ϋλεγχο από την
Επιθεώρηςη Εργαςύασ..». Ψςτϐςο, υπϐ το πρύςμα των ϊρθρων 7, 8 και 52 του Φϊρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (εφεξόσ ΦΘΔΕΕ), 8 τησ Ευρωπαώκόσ
ϑμβαςησ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξόσ ΕΔΑ), καθώσ και επύ τη βϊςει των
διατϊξεων τησ ϑμβαςησ με αριθμ. 108 του υμβουλύου τησ Ευρώπησ και του ΓΚΠΔ, πρϋπει
να ςημειωθοϑν τα εξόσ:
Α. Προςδιοριςμϐσ Ρϐλων: Η ϋννοια του υπευθϑνου τησ επεξεργαςύασ και η αλληλεπύδραςό
τησ με την ϋννοια του εκτελοϑντοσ την επεξεργαςύα, εφϐςον ο τελευταύοσ υφύςταται,
διαδραματύζουν κρύςιμο ρϐλο ςτην εφαρμογό του πλαιςύου για την προςταςύα των
δεδομϋνων, καθώσ καθορύζουν ποιοσ εύναι υπεϑθυνοσ για τη ςυμμϐρφωςη προσ τουσ κανϐνεσ
προςταςύασ των δεδομϋνων και με ποιον τρϐπο τα πρϐςωπα, ςτα οπούα αναφϋρονται τα
135. Βλ. European Data Protection Supervisor, Orientations from the EDPS. Reactions of EU institutions as
employers to the COVID-19 crisis, 15 July 2020.
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δεδομϋνα136, μποροϑν να αςκόςουν τα δικαιώματϊ τουσ ςτην πρϊξη137. Η ϋννοια του
υπευθϑνου τησ επεξεργαςύασ εύναι επύςησ ουςιώδησ για τον καθοριςμϐ του εφαρμοςτϋου
δικαύου αλλϊ και για την ουςιαςτικό ϊςκηςη των ελεγκτικών καθηκϐντων τησ Αρχόσ
Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα (εφεξόσ ΑΠΔΠΦ) 138. υνεπώσ, αποτελεύ
μεύζονοσ ςημαςύασ ζότημα ο ςαφόσ καθοριςμϐσ του «υπεϑθυνου επεξεργαςύασ» του ϊρθρου 4
ςτοιχ. 7 ΓΚΠΔ139, κατϊ την υιοθϋτηςη του ϐποιου νομοθετικοϑ μϋτρου, το ϐποιο ςυνεπϊγεται
την επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.
Επιπλϋον, εντϐσ των προτεινομϋνων διατϊξεων πρϋπει να αποςαφηνιςτοϑν και οι κατηγορύεσ
«αποδεκτών»140 των δεδομϋνων που καταχωρύζονται ςτο Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και να αιτιολογηθεύ
η αναγκαιϐτητα και αναλογικϐτητα τησ πρϐςβαςόσ τουσ ςε ςυνϊρτηςη με τουσ απϐ τον νϐμο
προςδιοριςμϋνουσ ςκοποϑσ τουσ. Για παρϊδειγμα, το ϊρθρο 77 χΝ προβλϋπει ϋνα εξαιρετικϊ
ευρϑ κατϊλογο αποδεκτών των δεδομϋνων, επεκτεύνοντασ τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ϐχι
μϐνο ςτουσ φορεύσ τησ εν λϐγω διϊταξησ αλλϊ και ςε «… κϊθε ϊλλο φορϋα που εύναι αρμόδιοσ
για την καταπολϋμηςη τησ ανεργύασ, τη δια βύου μϊθηςη και κατϊρτιςη, την ανϊπτυξη
δεξιοτότων για την ϋνταξη και την κινητικότητα ςτην αγορϊ εργαςύασ, καθώσ και την
κατϊρτιςη των επαγγελματικών προγραμμϊτων και λειτουργεύ ωσ κόμβοσ διαςταυρώςεων»
χωρύσ να αναφϋρονται οι προϒποθϋςεισ και η αναγκαιϐτητα τησ πρϐςβαςησ ςτα δεδομϋνα
που τηροϑνται ςτο Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Ψσ εκ τοϑτου, ςτο πλαύςιο τησ εν λϐγω διϊταξησ, δεν καθύςταται ςαφϋσ ςχετικϊ α) με το
πούοσ διαδραματύζει τον ρϐλο του υπεϑθυνου επεξεργαςύασ (ό των απϐ κοινοϑ υπευθϑνων
επεξεργαςύασ141 ό τυχϐν εκτελοϑντων την επεξεργαςύα142) του Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ςτο οπούο
καταχωρύζονται ςτα δεδομϋνα τησ Χηφιακόσ Κϊρτασ, αλλϊ και β) το μεύζον ζότημα τησ
πρϐςβαςησ ϊλλων προςώπων ό/και δημοςύων αρχών ςτα δεδομϋνα που τηροϑνται ςτο
πλαύςιο των εν λϐγω ςκοπών. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΔΑ προτεύνει να αποςαφηνιςτεύ
επακριβώσ η οντότητα που θα φϋρει την ιδιότητα του «υπεύθυνου επεξεργαςύασ» ό,
ςε διαφορετικό περύπτωςη, οι οντότητεσ που θα φϋρουν τον ρόλο των «από κοινού
υπευθύνων επεξεργαςύασ»143, προκειμϋνου να παραςχεθεύ ςτουσ εργαζόμενουσ η
δυνατότητα να αςκούν αποτελεςματικϊ τα δικαιώματϊ τουσ, ωσ υποκεύμενα

136. Βλ. κατ’ αναλογύα, European Data Protection Supervisor – European Data Protection Board, Joint Opinion
04/2021 on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the
issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination ,testing and recovery to
facilitate free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate), 31 March 2021.
137. Βλ. ϊρθρα 12-22 και 34 ΓΚΠΔ.
138. Βλ. Γνωμοδϐτηςη με αριθμ. 1/2010 τησ Ομϊδασ Εργαςύασ του Ωρθρου 29 τησ Οδηγύασ 95/46/ΕΚ «ςχετικϊ
με τισ ϋννοιεσ του «υπευθϑνου τησ επεξεργαςύασ» και του «εκτελοϑντοσ την επεξεργαςύα»», WP 169.
139. Βλ. ςτο πλαύςιο αυτϐ και ϊρθρο 2 ςτοιχ. δ΄ τησ ϑμβαςησ με αριθμ. 108 του υμβουλύου τησ Ευρώπησ.
140. Βλ. ςχετικϊ ϊρθρο 4 ςτοιχ. 9 ΓΚΠΔ.
141. Βλ. ςχετικϊ ϊρθρο 26 ΓΚΠΔ.
142. Βλ. ςχετικϊ ϊρθρο 79 χΝ ΓΚΠΔ, απϐ τη διατϑπωςη του οπούου θα μποροϑςε να ςυναχθεύ το ςυμπϋραςμα
ϐτι το Τπουργεύο Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ θα μποροϑςε να φϋρει την ιδιϐτητα του εκτελοϑντοσ την
επεξεργαςύα του ϊρθρου 4 ςτοιχ. 8 ΓΚΠΔ, γεγονϐσ το οπούο θα ενεργοποιοϑςε τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 28
ΓΚΠΔ.
143. Βλ. ςχετικϊ ϊρθρο 26 ΓΚΠΔ.
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δεδομϋνων, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 8 παρ. 2 ΦΘΔΕΕ και τα ειδικότερα
οριζόμενα ςτισ ρυθμύςεισ των ϊρθρων 12-22 και 34 ΓΚΠΔ.
Β. Αρχό του κοποϑ τησ Επεξεργαςύασ: Η αρχό του ςκοποϑ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων
αποτελεύ μια απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ αρχϋσ ςτο δύκαιο τησ προςταςύασ των δεδομϋνων
προςωπικοϑ χαρακτόρα. Η δυναμικό τησ εν λϐγω αρχόσ ςυνϊγεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι η
κατοχϑρωςό τησ ερεύδεται επύ διατϊξεων πρωτογενοϑσ δικαύου τησ ΕΕ και ςυγκεκριμϋνα,
αυτών του ϊρθρου 8 παρ. 2 ΦΘΔΕΕ. Αναφορικϊ με τισ διατϊξεισ του ΓΚΠΔ, η αρχό του ςκοποϑ
τησ επεξεργαςύασ προβλϋπεται ρητώσ ςτο ϊρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄, διϊταξη η οπούα προβλϋπει
ϐτι τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα πρϋπει να «..ςυλλϋγονται για καθοριςμϋνουσ, ρητούσ
και νόμιμουσ ςκοπούσ και δεν υποβϊλλονται ςε περαιτϋρω επεξεργαςύα κατϊ τρόπο αςύμβατο
προσ τουσ ςκοπούσ αυτούσ… («περιοριςμόσ του ςκοπού»)». Η θεμελιώδησ αρχό του ςκοποϑ
τησ επεξεργαςύασ απαρτύζεται απϐ δυο ςυνιςτώςεσ και ςυγκεκριμϋνα αυτών του
προςδιοριςμοϑ του ςκοποϑ και του περιοριςμοϑ του. Επομϋνωσ, η διϊταξη αυτό παρϋχει,
παρϊλληλα με την ωσ ϊνω απαγϐρευςη τησ αςϑμβατησ χρόςησ, μια μορφό ευελιξύασ και δεν
αποκλεύει την επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα για διαφορετικϐ ςκοπϐ,
απϐ αυτϐ για τον οπούο ςυλλϋχθηκαν, αρκεύ ο δεϑτεροσ αυτϐσ ςκοπϐσ να μην εύναι
αςϑμβατοσ με τον αρχικϐ ςκοπϐ.
Παρϊ ταϑτα, απϐ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 77 χΝ, το οπούο επιτρϋπει την
πρϐςβαςη ςε ϋνα αρκετϊ μεγϊλο και μη ςαφώσ καθοριςμϋνο κατϊλογο δημϐςιων υπηρεςιών
(«…και κϊθε ϊλλο φορϋα που εύναι αρμϐδιοσ…»), ςυνϊγεται, ϐπωσ αναφϋρθηκε και ανωτϋρω,
ϐτι το εϑροσ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων, ϐπωσ απορρϋει απϐ τισ διατϊξεισ των ϊρθρων
73 και 74 χΝ, ϋχει διευρυνθεύ αρκετϊ, χωρύσ να αιτιολογεύται ςχετικώσ η αναγκαιϐτητϊ τησ
πρϐςβαςησ και να περιγρϊφονται εγγυόςεισ ςχετικϊ με τα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα
αςφϊλειασ, προκειμϋνου να αντιμετωπιςτοϑν τυχϐν κύνδυνοι. Κατϊ ςυνϋπεια, η ΕΕΔΑ
κρύνει ότι πρϋπει να επανεκτιμηθεύ και να αιτιολογηθεύ η αναγκαιότητα πρόςβαςησ
των φορϋων του ϊρθρου 77 χΝ ςτα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτο Π.. ΕΡΓΑΝΗ
ΙΙ και ακολούθωσ, να προςδιοριςθούν με ςαφόνεια οι ςκοπού επεξεργαςύασ, με την
πρόβλεψη εγγυόςεων και την εκτύμηςη τυχόν κινδύνων, ιδύωσ ενόψει τησ
διαλειτουργικότητασ των πληροφοριακών ςυςτημϊτων.
Γ. Διϊρκεια Διατόρηςησ των Δεδομϋνων: Θεμελιώδησ αρχό αποτελεύ επύςησ και η διατόρηςη
των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. υγκεκριμϋνα, και ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 5 παρ. 1 ςτοιχ. ε΄ ΓΚΠΔ 144, τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα πρϋπει να
διατηροϑνται μϐνο για το χρονικϐ διϊςτημα που απαιτεύται για την επύτευξη του ςκοποϑ για
τον οπούο ϋχουν αρχικώσ ςυλλεχθεύ. Ειδικϐτερα, το ϊρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄ ΓΚΠΔ ορύζει ϐτι τα
δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα «..διατηρούνται υπό μορφό που επιτρϋπει την ταυτοπούηςη
των υποκειμϋνων των δεδομϋνων μόνο για το διϊςτημα που απαιτεύται για τουσ ςκοπούσ τησ
επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα..». Επομϋνωσ, η ΕΕΔΑ θεωρεύ ότι η εν

144. Βλ. ςτο πλαύςιο αυτϐ και διατϊξεισ ϊρθρου 5, ςτοιχ. ε΄, τησ ϑμβαςησ με αριθμ. 108 του υμβουλύου τησ
Ευρώπησ.
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λόγω νομοθετικό πρόταςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ςκοπούσ, για τουσ οπούουσ
ςυλλϋγονται τα δεδομϋνα ςτο πλαύςιο του Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τησ Χηφιακόσ Κϊρτασ,
πρϋπει να περιλαμβϊνει ρητώσ την ελϊχιςτη περύοδοσ αποθόκευςησ των δεδομϋνων
αυτών ό τουλϊχιςτον τα κριτόρια προςδιοριςμού τησ. Καθύςταται ςαφϋσ ϐτι η εν λϐγω
υποχρϋωςη του προςδιοριςμοϑ των χρονικών ορύων αποθόκευςησ των δεδομϋνων θα εύναι
αποτελεςματικό, εφϐςον ςτηρύζεται ςε μια δύκαιη και αντικειμενικό απϐφαςη, η οπούα θα
αφορϊ ςτο αποτϋλεςμα εξιςορρϐπηςησ145 των ςυμφερϐντων που επιδιώκονται ςε ςχϋςη με
το δικαύωμα ςτην προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα.
Δ. Κατηγορύεσ των Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα: Η λειτουργύα και αναβϊθμιςη του
Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ςτο οπούο καταχωρύζονται δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα ςυνιςτϊ
περιοριςμϐ των θεμελιωδών δικαιωμϊτων και ελευθεριών και κατϊ ςυνϋπεια, πρϋπει να εύναι
επαρκώσ αιτιολογημϋνοσ και η αναγκαιϐτητϊ του αποδεδειγμϋνη, προκειμϋνου να επιτευχθεύ
η ςωςτό εξιςορρϐπηςη μεταξϑ του ςκοποϑ που επιδιώκεται με τισ ωσ ϊνω διατϊξεισ του χΝ
και του περιοριςμοϑ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων ςτην ιδιωτικό ζωό και ςτην προςταςύα
των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. Επιπροςθϋτωσ, βαςικό προϒπϐθεςη για τον
περιοριςμϐ των δικαιωμϊτων επύ τη βϊςει των ϊρθρων 8 ΕΔΑ και 7, 8 και 52 ΦΘΔΕΕ
αποτελεύ το ϐποιο μϋτρο να τύθεται «προσ το ςυμφϋρον τησ εθνικόσ αςφϊλειασ, τησ δημϐςιασ
τϊξησ ό τησ οικονομικόσ ευημερύασ τησ χώρασ, για την πρϐληψη ταραχών ό εγκληματικών
πρϊξεων, για την προςταςύα τησ υγεύασ ό των χρηςτών ηθών ό για την προςταςύα των
δικαιωμϊτων και ελευθεριών τρύτων», «να εύναι αναγκαύο ςε μια δημοκρατικό κοινωνύα» και
«να υπϐκειται ςτην αρχό τησ αναλογικϐτητασ»146.
Προκειμϋνου, η εν λϐγω νομοθετικό πρϐβλεψη να εύναι ςαφόσ και ςυγκεκριμϋνη ωσ προσ την
επϋμβαςό τησ ςτο δικαύωμα τησ προςταςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και να
εκτιμηθεύ η αναλογικϐτητϊ τησ, πρϋπει, εκτϐσ των ϊλλων, να προβλϋπει ρητώσ τισ κατηγορύεσ
των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα. Ειδικϐτερα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 5
παρ. 1 ςτοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα πρϋπει να εύναι «κατϊλληλα,
ςυναφό και περιορύζονται ςτο αναγκαύο για τουσ ςκοπούσ για τουσ οπούουσ υποβϊλλονται ςε
επεξεργαςύα («ελαχιςτοπούηςη των δεδομϋνων»)». υνεπώσ, καθύςταται ςαφϋσ ϐτι η αρχό τησ
«ελαχιςτοπούηςησ» των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα αποτελεύ εξειδύκευςη τησ αρχόσ

145. την υπϐθεςη S. και Marper, το ΕΔΔΑ αποφϊνθηκε ϐτι, ςϑμφωνα με τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ ςυναφοϑσ
νομοθεςύασ του υμβουλύου τησ Ευρώπησ και την εθνικό νομοθεςύα και πρακτικό των λοιπών ςυμβαλλομϋνων
μερών, η διατόρηςη των δεδομϋνων απαιτεύται να εύναι ανϊλογη του ςκοποϑ για τον οπούο ϋχουν ςυλλεγεύ και
χρονικϊ περιοριςμϋνη, βλ. ΕΔΔΑ, S. και Marper κατϊ Ηνωμϋνου Βαςιλεύου [αριθ. προςφ. 30566/04], 4
Δεκεμβρύου 2008 και M.M. κατϊ Ηνωμϋνου Βαςιλεύου[αριθ. προςφ. 24029/07], 13 Νοεμβρύου 2012.
146. Βλ. ΔΕΚ, C-73/07, Tietosuojavaltuutettu κατϊ Satakunnan Markkinapörssi Oy κ.λπ., 16.12.2008, ςκ. (56), C92/09 και C-93/09, Volker und Markus Schecke Gbr κ.λπ., 9.11.2010, ECLI:EU:C:2010:662, ςκ. (77), ΔΕΕ, C293/12 και C-594/12, Digital Rights κ.λπ., 08.04.2014, ςκ. (52), C-362/14, Schrems, 06.10.2015, ςκ. (92) και ςτο
πλαύςιο τησ τελευταύασ βλ. Ι. Ιγγλεζϊκη, Προςταςύα τησ ιδιωτικόσ ζωόσ - Η ακϑρωςη τησ απϐφαςησ 2000/520
τησ Επιτροπόσ τησ ΕΕ ςχετικϊ με τισ αρχϋσ αςφαλοϑσ λιμϋνα (Safe Harbour). Με αφορμό την απϐφαςη του ΔΕΕ
ςτην υπϐθεςη C-362/14 (Schremms κατϊ Data Protection Commissioner), Εκδ. Νομικό Βιβλιοθόκη, υνόγοροσ
111/2015, (ςελ. 70-73), ςελ. 71 επ.· Ι. Ιγγλεζϊκη, H αςπύδα προςταςύασ ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικϐτητα (EU-U.S.
Privacy Shield), Εκδ. Νομικό Βιβλιοθόκη, υνόγοροσ 113/2016, (ςελ. 68-71), ςελ. 68.
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τησ αναλογικϐτητασ147, ςϑμφωνα με την οπούα τα προςωπικϊ δεδομϋνα για να τϑχουν
νϐμιμησ επεξεργαςύασ πρϋπει να εύναι πρϐςφορα και αναγκαύα 148 για τον επιδιωκϐμενο
ςκοπϐ τησ επεξεργαςύασ, ο οπούοσ επύςησ πρϋπει να εύναι νϐμιμοσ, δηλαδό να ερεύδεται επύ
των διατϊξεων του ΓΚΠΔ. υνεπώσ, πρϋπει εν προκειμϋνω να ςημειωθεύ ότι ςτισ
διατϊξεισ των ϊρθρων 73 παρ. 2 και 74 παρ. 2 χΝ πρϋπει να προβλεφθούν επακριβώσ
οι κατηγορύεσ των δεδομϋνων που καταχωρύζονται ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ακολούθωσ,
να απαλειφθεύ η λϋξη «ιδύωσ», η ςυμπερύληψη τησ οπούασ δεν ςυνϊδει με το κριτόριο
τησ προβλεψιμότητασ τησ επϋμβαςησ και επομϋνωσ, δεν παρϋχει ςτουσ
εργαζόμενουσ, ωσ υποκεύμενα των δεδομϋνων, μια ςαφό εικόνα για τα δεδομϋνα
προςωπικού χαρακτόρα που θα υποβληθούν ςε επεξεργαςύα ςτο πλαύςιο των
ςκοπών λειτουργύασ του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ και τησ ψηφιακόσ κϊρτασ.
2. Εκτύμηςη Κινδύνου για τα Δικαιώματα και τισ Ελευθερύεσ των Υυςικών Προςώπων
ϑμφωνα με το ϊρθρο 35 του Γενικοϑ Κανονιςμοϑ Προςταςύασ Δεδομϋνων, «1. Όταν ϋνα
εύδοσ επεξεργαςύασ, ιδύωσ με χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυνεκτιμώντασ τη φύςη, το πεδύο
εφαρμογόσ, το πλαύςιο και τουσ ςκοπούσ τησ επεξεργαςύασ, ενδϋχεται να επιφϋρει υψηλό
κύνδυνο για τα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών προςώπων, ο υπεύθυνοσ
επεξεργαςύασ διενεργεύ, πριν από την επεξεργαςύα, εκτύμηςη των επιπτώςεων των
ςχεδιαζόμενων πρϊξεων επεξεργαςύασ ςτην προςταςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα …
3. Η αναφερόμενη ςτην παρϊγραφο 1 εκτύμηςη αντικτύπου ςχετικϊ με την προςταςύα
δεδομϋνων απαιτεύται ιδύωσ ςτην περύπτωςη: α) ςυςτηματικόσ και εκτενούσ αξιολόγηςησ
προςωπικών πτυχών ςχετικϊ με φυςικϊ πρόςωπα, η οπούα βαςύζεται ςε αυτοματοποιημϋνη
επεξεργαςύα, περιλαμβανομϋνησ τησ κατϊρτιςησ προφύλ, και ςτην οπούα βαςύζονται αποφϊςεισ
που παρϊγουν ϋννομα αποτελϋςματα ςχετικϊ με το φυςικό πρόςωπο ό ομούωσ επηρεϊζουν
ςημαντικϊ το φυςικό πρόςωπο, β) μεγϊλησ κλύμακασ επεξεργαςύασ των ειδικών κατηγοριών
δεδομϋνων που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 9 παρϊγραφοσ 1 ό δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα
που αφορούν ποινικϋσ καταδύκεσ και αδικόματα που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 10 ό γ)
ςυςτηματικόσ παρακολούθηςησ δημοςύωσ προςβϊςιμου χώρου ςε μεγϊλη κλύμακα…. 4. Η
εποπτικό αρχό καταρτύζει και δημοςιοποιεύ κατϊλογο με τα εύδη των πρϊξεων επεξεργαςύασ
που υπόκεινται ςτην απαύτηςη για διενϋργεια εκτύμηςησ αντικτύπου ςχετικϊ με την προςταςύα
των δεδομϋνων δυνϊμει τησ παραγρϊφου 1. ….10. Όταν η επεξεργαςύα δυνϊμει του ϊρθρου 6
παρϊγραφοσ 1 ςτοιχεύο γ) ό ε) ϋχει νομικό βϊςη ςτο δύκαιο τησ Ένωςησ ό ςτο δύκαιο του
κρϊτουσ μϋλουσ ςτο οπούο υπόκειται ο υπεύθυνοσ επεξεργαςύασ, το εν λόγω δύκαιο ρυθμύζει την
εκϊςτοτε ςυγκεκριμϋνη πρϊξη επεξεργαςύασ ό ςειρϊ πρϊξεων και ϋχει διενεργηθεύ όδη
εκτύμηςη αντικτύπου ςχετικϊ με την προςταςύα δεδομϋνων ωσ μϋροσ γενικόσ εκτύμηςησ
αντικτύπου ςτο πλαύςιο τησ ϋγκριςησ τησ εν λόγω νομικόσ βϊςησ, οι παρϊγραφοι 1 ϋωσ 7 δεν
εφαρμόζονται, εκτόσ εϊν τα κρϊτη μϋλη κρύνουν απαραύτητη τη διενϋργεια τησ εν λόγω

147. Βλ. Αποφϊςεισ Αρχόσ με αριθμ. 1/2009, 87/2009, 2/2010, 45/2011, 47/2011, 56/2011, 79/2011, 80/2011,
110/2011, 142/2014 και 178/2014.
148. Βλ. Απϐφαςη Αρχόσ με αριθμ. 153/2013.
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εκτύμηςησ πριν από τισ δραςτηριότητεσ επεξεργαςύασ.» Επιπλϋον, ςτο ϊρθρο 36 παρ. 4 ΓΚΠΔ
προβλϋπεται ϐτι «Σα κρϊτη μϋλη ζητούν τη γνώμη τησ εποπτικόσ αρχόσ κατϊ την εκπόνηςη
προτϊςεων νομοθετικών μϋτρων προσ θϋςπιςη από τα εθνικϊ κοινοβούλια ό κανονιςτικών
μϋτρων που βαςύζονται ςε τϋτοια νομοθετικϊ μϋτρα, τα οπούα αφορούν την επεξεργαςύα».
Η ΕΕΔΑ ϋχει επιςημϊνει ςε αρκετϋσ των περιπτώςεων149 ϐτι πριν την υιοθϋτηςη νομοθετικών
μϋτρων, τα οπούα αναμϋνεται να ϋχουν αντύκτυπο ςτην προςταςύα των ανθρωπύνων
δικαιωμϊτων, πρϋπει να διενεργεύται η κατϊλληλη αξιολϐγηςη των κινδϑνων ςτα υπϐ
περιοριςμϐ ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικϊ δε για το δικαύωμα ςτην προςταςύα των
δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, η Ομϊδα του Ωρθρου 29 τησ Οδηγύασ 95/46/ΕΚ ϋχει
επιςημϊνει ςχετικώσ ϐτι ϐταν διενεργεύται εκτύμηςη των κινδϑνων που προκϑπτουν απϐ την
επεξεργαςύα των προςωπικών δεδομϋνων ςτα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών
προςώπων (εφεξόσ ΕΑΠΔ) ςτο ςτϊδιο τησ επεξεργαςύασ τησ νομοθεςύασ που παρϋχει τη
νομικό βϊςη τησ επεξεργαςύασ, ενδϋχεται να απαιτεύται επανεξϋταςη πριν απϐ την εφαρμογό
τησ, διϐτι η ψηφιςθεύςα νομοθεςύα ενδεχομϋνωσ να διαφϋρει απϐ τη νομοθετικό πρϐταςη με
τρϐπο που να επηρεϊζει ζητόματα προςταςύασ των δεδομϋνων και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ150.
Επιπλϋον, μπορεύ να μη διατύθενται επαρκό τεχνικϊ ςτοιχεύα που αφοροϑν την πραγματικό
επεξεργαςύα κατϊ τον χρϐνο θϋςπιςησ τησ νομοθεςύασ, ακϐμη και αν αυτό ςυνοδευϐταν απϐ
ΕΑΠΔ. Σο ύδιο ϐργανο επιςημαύνει ακολοϑθωσ ϐτι ςτισ εν λόγω περιπτώςεισ ενδϋχεται να
παραμϋνει αναγκαύα η διενϋργεια ςυγκεκριμϋνησ ΕΑΠΔ πριν από τη διενϋργεια των
δραςτηριοτότων επεξεργαςύασ151.
Επιπροςθϋτωσ, αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ϐπωσ υποδεικνϑει ο ϐροσ «ιδύωσ» ςτην διατϑπωςη
του ϊρθρου 35 παρ. 3 ΓΚΠΔ, ο κατϊλογοσ των πρϊξεων που υπϐκεινται ςτην υποχρϋωςη
ΕΑΠΔ εύναι ενδεικτικϐσ με την ϋννοια ϐτι ενδϋχεται να υπϊρχουν πρϊξεισ επεξεργαςύασ
«υψηλοϑ κινδϑνου» που δεν περιλαμβϊνονται ςτον εν λϐγω κατϊλογο, οι οπούεσ, ωςτϐςο,
ενϋχουν υψηλοϑσ κινδϑνουσ. Μια περιςςϐτερο λεπτομερόσ αναφορϊ των κριτηρύων, τα οπούα
ςυνηγοροϑν υπϋρ τησ εκπϐνηςησ ΕΑΠΔ, ϋχουν όδη καθοριςθεύ, ςε ςυνϋχεια των διατϊξεων
του ϊρθρου 35 παρ. 4 ΓΚΠΔ και τησ Απϐφαςησ του Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου Προςταςύασ

149. Βλ. ΕΕΔΑ, Δόλωςη για την επύδραςη των ςυνεχιζϐμενων μϋτρων λιτϐτητασ ςτα δικαιώματα του ανθρώπου,
15 Ιουλύου 2015; Παρατηρόςεισ επύ του Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ 2018-2020,
Νοϋμβριοσ 2018; Παρατηρόςεισ επύ του χεδύου Νϐμου του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και
Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων “Eφαρμογό τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ ανεξαρτότων φυλόσ, χρώματοσ, εθνικόσ
ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, γενεαλογικών καταβολών, θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων, αναπηρύασ ό χρϐνια
αςθϋνειασ, ηλικύασ, οικογενειακόσ ό κοινωνικόσ κατϊςταςησ, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ ό
χαρακτηριςτικών φϑλου και ϊλλεσ διατϊξεισ”», 20 επτεμβρύου 2016.
150. Βλ. Working Party of Art. 29 of the Directive 95/46, Guidelines on Data Protection Impact Assessment and
determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679,
wp248rev.01, 4 Απρ. 2017 (αναθ. 4 Οκτ. 2017).
151. Βλ. Working Party of Art. 29 of the Directive 95/46, Guidelines on Data Protection Impact Assessment and
determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679,
wp248rev.01, 4 Απρ. 2017 (αναθ. 4 Οκτ. 2017).
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Δεδομϋνων με αριθμ. 7/2018 για τη Φώρα μασ152, με την Απϐφαςη με αριθμ. 65/2018 τησ
ΑΠΔΠΦ153.
το πλαύςιο των προτεινϐμενων διατϊξεων των ϊρθρων 73 και 74 χΝ και λαμβϊνοντασ
υπϐψη τισ προαναφερθεύςεσ διατϊξεισ του ΓΚΠΔ, οι οπούεσ προβλϋπουν ρητώσ τη διενϋργεια
εκτύμηςησ αντικτϑπου για πρϊξεισ επεξεργαςύασ που πληροϑν ςυγκεκριμϋνα κριτόρια, ςε
ςυνδυαςμϐ με την Απϐφαςη τησ ΑΠΔΠΦ με αριθμ. 65/2018 που αφορϊ ςτον κατϊλογο για τισ
πρϊξεισ επεξεργαςύασ, οι οπούεσ υπϐκεινται ςτην υποχρϋωςη εκτύμηςησ των κινδϑνων που
προκϑπτουν απϐ την επεξεργαςύα των δεδομϋνων για τα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των
φυςικών προςώπων, η ΕΕΔΑ τονύζει την αναγκαιϐτητα εκπϐνηςησ μιασ τϋτοιασ αξιολϐγηςησ,
καθϐςον αφενϐσ αποτελεύ ςημαντικϐ εργαλεύο ελϋγχου, διαφϊνειασ και αναλογικϐτητασ τησ
δημϐςιασ πολιτικόσ αφετϋρου ςυντελεύ ςτην αντιμετώπιςη των κινδϑνων που θα προκϑψουν
απϐ τον περιοριςμϐ του δικαιώματοσ ςτην προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικοϑ
χαρακτόρα. το ςημεύο αυτϐ, αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι το ϊρθρο 35 ΓΚΠΔ κϊνει λϐγο για
ενδεχϐμενο υψηλϐ κύνδυνο «για τα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών προςώπων». Η
παραπομπό «ςτα δικαιώματα και ςτισ ελευθερύεσ» των υποκειμϋνων των δεδομϋνων αφορϊ
πρωτύςτωσ τα δικαιώματα προςταςύασ των προςωπικών δεδομϋνων και τησ ιδιωτικόσ ζωόσ,
ενδϋχεται ϐμωσ να ςυμπεριλαμβϊνει και ϊλλα θεμελιώδη δικαιώματα, ϐπωσ την ελευθερύα
του λϐγου, την ελευθερύα τησ ςκϋψησ, την ελευθερύα κυκλοφορύασ, την απαγϐρευςη των
διακρύςεων, το δικαύωμα ςτην ελευθερύα, την ελευθερύα ςυνειδόςεωσ και θρηςκεύασ 154.
Ψςτϐςο, απϐ τα ςχετικϊ ςυνοδευτικϊ ϋγγραφα του χΝ δεν διαπιςτώθηκε η διενϋργεια τησ
απαιτοϑμενησ αξιολϐγηςησ των κινδϑνων για τισ ελευθερύεσ και τα δικαιώματα των φυςικών
προςώπων, που θα προκϑψουν απϐ την επεξεργαςύα των δεδομϋνων τουσ ό η διατϑπωςη
προηγοϑμενησ γνωμοδϐτηςησ απϐ την ΑΠΔΠΦ. Λαμβϊνοντασ υπόψη το γεγονόσ ότι με
την Χηφιακό Κϊρτα θα λαμβϊνει χώρα ςυςτηματικό και ευρεύασ κλύμακασ
επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα155, τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 35
ΓΚΠΔ, καθώσ και τα διαλαμβανόμενα ςτην Απόφαςη με αριθμ. 65/2018 τησ ΑΠΔΠΦ, η
ΕΕΔΑ θεωρεύ ότι πρϋπει να διενεργηθεύ η αξιολόγηςη των κινδύνων για τα
δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών προςώπων που προκύπτουν από την
επεξεργαςύα των δεδομϋνων τουσ, ςτο πλαύςιο των ςκοπών του Π.. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και
τησ χρόςησ τησ Χηφιακόσ Κϊρτασ Εργαςύασ.
152. Βλ. European Data Protection Board, Opinion 7/2018 on the draft list of the competent supervisory
authority of Greece regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact
assessment (Article 35.4 GDPR).
153. Βλ. Απϐφαςη ΑΠΔΠΦ με αριθμ. 65/2018.
154. Βλ. Γνωμοδϐτηςη με αριθμ. 1/2017 ΑΠΔΠΦ, ςτην οπούα επιςημϊνθηκε ϐτι η επεξεργαςύα των προςωπικών
δεδομϋνων που διενεργεύται ςτο πλαύςιο του ηλεκτρονικοϑ ειςιτηρύου του ΟΑΑ, θύγει το υπϋρμετρα την
ελευθερύα κύνηςησ ό κυκλοφορύασ, τησ οπούασ αναπϐςπαςτο μϋροσ ςυνιςτϊ το δικαύωμα τησ ανώνυμησ
μετακύνηςησ. Περαιτϋρω, ςημειώθηκε ϐτι η ελευθερύα κύνηςησ αποτελεύ ϋκφανςη του δικαιώματοσ τησ
ελεϑθερησ ανϊπτυξησ τησ προςωπικϐτητασ που κατοχυρώνεται ςτο ϊρθρο 5, παρ. 1, υντ. καθώσ και τησ εν
γϋνει προςωπικόσ ελευθερύασ που εδρϊζεται ςτο ϊρθρο 5, παρ. 3 εδ. 1, υντ.
155. Βλ. Working Party of Art. 29 of the Directive 95/46, Guidelines on Data Protection Impact Assessment and
determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679,
wp248rev.01, 4 Απριλύου 2017 (αναθ. 4 Οκτ. 2017).
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Βιβλύα ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων (ϊρθρο 84 χΝ) και Προςταςύα Ειδικών Κατηγοριών
Δεδομϋνων
Αρχικϊ ςημειώνεται ϐτι το ϊρθρο 84 χΝ απαριθμεύ αποκλειςτικώσ τισ κατηγορύεσ
δεδομϋνων των μελών-φυςικών προςώπων, που καταχωρύζονται ςτο μητρώο μελών των
ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων. Τπϐ το πρύςμα ωςτϐςο του ΓΚΠΔ οφεύλει να αιτιολογηθεύ
επαρκώσ εϊν ϐλα τα αναφερϐμενα ςτη διϊταξη αυτό δεδομϋνα (ονοματεπώνυμο, επϊγγελμα,
διεϑθυνςη κατοικύασ, αριθμϐ του δελτύου ταυτϐτητασ, χρονολογύεσ εγγραφόσ και διαγραφόσ
κϊθε μϋλουσ, ΑΜΚΑ) θα μποροϑςαν να θεωρηθοϑν απαραύτητα ό κατϊλληλα για την
εκπλόρωςη των ςτϐχων μιασ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ ωσ προσ την ταυτοπούηςη των
μελών τησ156.
το ςημεύο αυτϐ, πρϋπει να υπομνηςθεύ ϐτι οι βαςικϋσ αρχϋσ για την «ποιϐτητα των
δεδομϋνων»157 ϋχουν υιοθετηθεύ, πλϋον του ΓΚΠΔ, και απϐ τη ϑμβαςη υπ’ αριθμ. 108 του
υμβουλύου τησ Ευρώπησ και ςυγκεκριμϋνα, απϐ τη διϊταξη του ϊρθρου 5 που περιλαμβϊνει
πϋντε γενικϋσ αρχϋσ εκ των οπούων και την «αρχό τησ ελαχιςτοπούηςησ των δεδομϋνων».
Επιπρϐςθετα, οι αρχϋσ αυτϋσ αποτελοϑν νομοθετικϋσ εξειδικεϑςεισ τησ ςυνταγματικϊ
κατοχυρωμϋνησ απϐ το ϊρθρο 25 παρ. 1 ςυνταγματικόσ αρχόσ τησ αναλογικϐτητασ 158 ςε
ςυνδυαςμϐ με το ςυνταγματικϐ δικαύωμα τησ προςταςύασ απϐ τη ςυλλογό, επεξεργαςύα και
χρόςη των προςωπικών δεδομϋνων του ϊρθρου 9Α υντ. Επομϋνωσ, οι εν λϐγω αρχϋσ δεν
αποτελοϑν απλώσ κατευθυντόριεσ ό ερμηνευτικϋσ αρχϋσ, αλλϊ η δεςμευτικϐτητϊ τουσ εύναι
απϐλυτη159, 160. ε κϊθε περύπτωςη, η ΕΕΔΑ, κατανοεύ ότι η χρόςη του ΑΜΚΑ αποτελεύ
ϋνα ιςχυρό μϋςο αςφαλούσ ταυτοπροςωπύασ των μελών των ςυνδικαλιςτικών
οργανώςεων, ωςτόςο, ενόψει τησ πρόβλεψησ και τησ καταχώριςησ του Αριθμού
Δελτύου Σαυτότητασ εντόσ του ϊρθρου 84 παρ. 1 ςτοιχ. α΄ χΝ, προτεύνει την
επαναξιολόγηςη τησ καταλληλότητασ και αναγκαιότητασ τησ επεξεργαςύασ των
ζητούμενων προςωπικών δεδομϋνων για τον ςκοπό τησ ταυτοπροςωπύασ.
Αναφορικϊ με το ϊρθρο 3 παρ. 3 Ν 1264/1982, ρϑθμιςη η οπούα παραμϋνει ωσ ϋχει υπϐ το
φωσ των τροποποιόςεων του ϊρθρου 83 χΝ, πρϋπει να επιςημανθοϑν τα εξόσ: Η εν λϐγω
διϊταξη προβλϋπει ϐτι «Σα μϋλη τησ οργϊνωςησ και όποιοσ ϊλλοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον ϋχουν
το δικαύωμα να πληροφορούνται τα παραπϊνω ςτοιχεύα». το ςημεύο αυτϐ, πρϋπει να
υπομνηςθεύ ϐτι το ϊρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ απαγορεϑει, κατ’ αρχόν, την επεξεργαςύα των
«ειδικών κατηγοριών δεδομϋνων» («ευαύςθητα δεδομϋνα»), ότοι των δεδομϋνων που
αποκαλϑπτουν τη φυλετικό ό εθνοτικό καταγωγό, τα πολιτικϊ φρονόματα, τισ θρηςκευτικϋσ
ό φιλοςοφικϋσ πεποιθόςεισ ό τη ςυμμετοχό ςε ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη, καθώσ και η
156. Βλ. ϊρθρο 5, παρ. 1 ςτοιχ. γ’, ΓΚΠΔ.
157. Βλ. Ιωϊννη Ιγγλεζϊκη, Ευαύςθητα Προςωπικϊ ∆εδομϋνα, Εκδ. ϊκκουλα, Θεςςαλονικη 2003, ςελ. 68.
158. Βλ. Απϐφαςη ΑΔΠΦ με αριθμ. 141/2014.
159. Βλ. Παναγιώτη Αρμαμϋντο – Βαςύλη ωτηρϐπουλο, Προςωπικϊ ∆εδομϋνα – Ερμηνεύα Ν 2472/97, 2005
ςελ.113.
160. Βλ. European Data Protection Supervisor, EDPS Guidelines on assessing the proportionality of measures
that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data, 19 Dec. 2019.
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επεξεργαςύα γενετικών δεδομϋνων, βιομετρικών δεδομϋνων με ςκοπϐ την αδιαμφιςβότητη
ταυτοπούηςη προςώπου, δεδομϋνων που αφοροϑν την υγεύα ό δεδομϋνων που αφοροϑν τη
ςεξουαλικό ζωό φυςικοϑ προςώπου ό τον γενετόςιο προςανατολιςμϐ. Κατϊ ςυνϋπεια, ο
ενωςιακϐσ νομοθϋτησ απαγορεϑει, κατϊ κανϐνα, την επεξεργαςύα τϋτοιων δεδομϋνων,
περιλαμβανομϋνων και των δεδομϋνων που αφοροϑν ςτη ςυμμετοχό ςε ςυνδικαλιςτικό
οργϊνωςη. Κατ’ εξαύρεςη, ςϑμφωνα με τισ αποκλειςτικϊ προβλεπϐμενεσ περιπτώςεισ ςτισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 9 παρ. 2 ΓΚΠΔ, εύναι επιτρεπτό η επεξεργαςύα των ειδικών κατηγοριών
δεδομϋνων, εφϐςον ςυντρϋχει τουλϊχιςτον μύα απϐ τισ περιπτώςεισ που μνημονεϑονται ςτισ
εν λϐγω εξαιρϋςεισ161. Ψςτϐςο, ειδικϊ για τα δεδομϋνα που αφοροϑν ςτη ςυμμετοχό ςτη
ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη, οι διατϊξεισ του ϊρθρου 9 παρ. 2 περ. δ΄ ΓΚΠΔ προβλϋπει ϐτι η
γενικό απαγϐρευςη τησ παρ. 1 του ύδιου ϊρθρου δεν εφαρμϐζεται ϐταν «….η επεξεργαςύα
διενεργεύται, με κατϊλληλεσ εγγυόςεισ, ςτο πλαύςιο των νόμιμων δραςτηριοτότων ιδρύματοσ,
οργϊνωςησ ό ϊλλου μη κερδοςκοπικού φορϋα με πολιτικό, φιλοςοφικό, θρηςκευτικό ό
ςυνδικαλιςτικό ςτόχο και υπό την προώπόθεςη ότι η επεξεργαςύα αφορϊ αποκλειςτικϊ τα μϋλη
ό τα πρώην μϋλη του φορϋα ό πρόςωπα τα οπούα ϋχουν τακτικό επικοινωνύα μαζύ του ςε ςχϋςη
με τουσ ςκοπούσ του και ότι τα δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα δεν κοινοποιούνται εκτόσ
του ςυγκεκριμϋνου φορϋα χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη των υποκειμϋνων των δεδομϋνων…».
Απϐ τη γραμματικό διατϑπωςη τησ εν λϐγω διϊταξησ γύνεται αντιληπτϐ ϐτι νομικό βϊςη τησ
κοινολϐγηςησ των εν λϐγω δεδομϋνων απϐ τη ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη αποτελεύ η
«ςυγκατϊθεςη» του μϋλουσ τησ, ωσ υποκεύμενο των δεδομϋνων. Επιπλϋον, πρϋπει να
υπομνηςθεύ ϐτι ςτον βαθμϐ που τα εν λϐγω δεδομϋνα αποτελοϑν ειδικϋσ κατηγορύεσ
δεδομϋνων, η ϋννοια τησ ςυγκατϊθεςησ πρϋπει να εφαρμϐζεται υπϐ το πρύςμα των κριτηρύων
του ϊρθρου 9 παρ. 2 περ. α΄ ΓΚΠΔ 162. Κατϊ ςυνϋπεια, για την κοινολϐγηςη των εν λϐγω
δεδομϋνων που θα τηροϑνται ςε κρατικό βϊςη δεδομϋνων – μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) και
αφοροϑν ςτη ςυμμετοχό ςε ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη «εκτϐσ του ςυγκεκριμϋνου φορϋα»,
απαιτεύται η εξαύρεςη τησ ςυγκατϊθεςησ του ϊρθρου 9 παρ. 2 περ. α΄ ΓΚΠΔ και επομϋνωσ,
αποκλεύεται η θεμελύωςη των ϊλλων περιπτώςεων που προβλϋπει το ϊρθρο 9 παρ. 2 ΓΚΠΔ.
υνεπώσ, η διϊταξη του ϊρθρου 3 παρ. 3 Ν 1264/1982, η οπούα προβλϋπει την
κοινολόγηςη των δεδομϋνων ςε οποιονδόποτε αποδεύξει ϋννομο ςυμφϋρον πρϋπει να
επαναξιολογηθεύ υπό το φωσ του ϊρθρου 9 παρ. 2 ςτοιχ. δ΄ του Κανονιςμού
2016/679/ΕΕ.

161. Βλ. ςτο πλαύςιο αυτϐ και ϊρθρο 22 Ν 4624/2019.
162. Βλ. European Data Protection Board, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, Version
1.1, 4 May 2020.

