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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 το 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» 

ύνοψη  

 

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 
Χώρασ 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.  

                                                 
 Σο παρϐν κεύμενο Παρατηρόςεων υιοθετόθηκε απϐ την Ολομϋλεια τησ ΕΕΔΑ ςτισ 10 Ιουνύου 2021.  
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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 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 Έκθεςησ Επιπτώςεων, απϐ κατϊλληλη αιτιολογικό Έκθεςη, 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. Ωςτϐςο, 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 Έκθεςησ, τι περιλαμβϊνει 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. Δεδομένης 

ηης ζύνθεζης ηης ελληνικής οικονομίας κσρίως από πολύ μικρές, μικρές και μεζαίες επιτειρήζεις, το 
αριθμητικϐ αυτϐ κριτόριο των εύκοςι (20) εργαζϐμενων, αφενϐσ, δεν προβλϋπεται ςτη ΔΕ 190, η 
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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 ιςορροπία μεταξύ τησ επαγγελματικήσ και τησ ιδιωτικήσ ζωήσ, 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 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. Ωσ 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.). 
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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. Ωςτϐςο, 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 
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 Ψηφιακόσ 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 
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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 
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 Χαρακτόρα (ΑΠΔΠΧ), 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 Ψηφιακό 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.  
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